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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสถาพการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ปกครองสํวนท๎องถิ่น   ใช๎วิธีวิจัยแบบ
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ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง เคร่ืองมือที่ใช๎ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
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อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 4) ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด๎าน
การมีสํวนรํวม และสํงเสริมสนับสนุน 6) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผําน
การประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยผลการประเมินทุกด๎านได๎คําเฉลี่ยมากกวํา 3.50 ถือวํารูปแบบ
ใช๎ได๎ 

ส าหรับข๎อเสนอแนะตํอการพัฒนารูปแบบของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อปท. ควรเชื่อมโยงการด าเนินงานเข๎าด๎วยกัน ภาครัฐ ควรเชื่อมโยงการด าเนินการ
ด๎านกระบวนการกับภาคประชาชน โดยสนับสนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมและการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
ของชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงการเสริมพลัง
ให๎กับภาคีเครือขํายในการพัฒนาเด็กเล็ก ภาคประชาชน ควรมีกลไกในการเชื่อมโยงกับ
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สถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการชุมชน ควรมีบทบาทรํวมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาคีใน
พื้นที่ และผู๎ปกครอง ในการวางแผน 
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บทคัดยํอภาษาอังกฤษ  

58260804 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
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MISS MAKARAT AUMPORNKIATTIPOL : MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP 
OF EARLY CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE DEPARTMENT OF LOCAL 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THAILAND THESIS ADVISOR : PROFESSOR 
DR. KANIT KHEOVICHAI 

The purpose of this research is 1) to study of partnership in the social of early child 
development centers under the Department of Local Administrative Organization 2) to develop of 
partnership of early child development centers under the Department of Local Administrative 
Organization. The research adopted various researching method of both quantitative and 
qualitative. For quantitative research, with information from 495 samples are collected while 
conducting in-depth interview of chief of early child development centers, teachers/caregivers, 
and guardians were implemented for qualitative research. Furthermore, the researching tools 
which were used in this research were the questionnaire and interview form. Also, percentile, 
mean, deviation standard and content analytical were implemented and showed the results that 

1. In order to take care of Early Child Development Center, Teacher, Board of Early 
Chile Development Centers, government sector, private sector, educational institute and public 
sector have been contributing and playing part of social partnership to support Early Child 
Development Center to meet standard operations. 

2. There are 6 perspectives of being social partnership of Early Child Development 
Center under the department of Local Administrative Organization, which are 1) management of 
Early Child Development Center 2)Human Resources 3) properties, environmental and safety 4) 
academic 5) participation and supporting 6) support of child development network. These 
perspective has been evaluated from qualified personnel and the results showed average more 
than 3.5 which can be counted as acceptable. 

The suggestions to develop the social partnership of Early Child Development Center 
under the Department of Local Administrative Organization is connecting the works altogether. 
Government sector should connect to public sector. Supporting and encouraging of participation 



  ช 

and exchange of knowledge among community to develop of Early Child Development Center. 
Also, strengthening of early child development network. The public sector should have 
networking mechanism with educational institute. The community board should participate 
educational institute, local organization, the guardian for planning. 
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หากดุษฎีนิพนธ์เลํมนี้กระทบตํอความร๎ูสึกของผู๎ใดผู๎หนึ่งในระหวํางทาง และมีข๎อบกพรํอง
ประการใด ผู๎วิจัยขอน๎อมรับผิดไว๎แตํเพียงผู๎เดียว 
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บทที่1  
บทน า 

 
1.1ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) คือ “การพัฒนาคนให๎มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีจิตส านึกที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบ เพื่อน าไปสูํการ
สร๎างงานสร๎างรายได๎ที่สร๎างความมั่นคงให๎ชีวิต ครอบครัวมีความอบอํุนเข๎มแข็ง รวมถึงสังคมมี
ความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศได๎ตํอไป”  ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาคนและสังคมในระยะยาวนั้นเป็นเร่ืองที่ท๎าทายในหลายด๎าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ประชากร ที่ประเทศไทยจะเข๎าสูํสังคมสูงวัย (Aged Society) อยํางสมบูรณ์ในปี 2564   โดยจะมี
สัดสํวนของผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 20 และสัดสํวนดังกลําวจะเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่วัยเด็กและ
วัยแรงงานกับมีสัดสํวนลดลง โดยวัยเด็กมีสัดสํวนคิดเป็นร๎อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงาน คิดเป็นร๎อย
ละ 64 โดย ในปี 2579 สัดสํวนประชากรผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 30 แตํประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานจะมีสัดสํวนลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 14 และร๎อยละ 56 ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างของประชากรดังกลําวสํงผลให๎ภาวะพึ่งพิงของประชากรสูงผู๎อายุตํอประชากรวัยท างาน
มีแนวโน๎มที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้น อันอาจสํงผลให๎ประเทศไทยมีแนวโน๎มจะขาดสมดุลด๎านก าลัง
แรงงานในอนาคต  ซึ่งการขาดสมดุลด๎านก าลังแรงงานเชํนนี้อาจท าให๎คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศในอนาคตลดลงได๎ ด๎วยเหตุผลดังกลําว รัฐบาลพลเอกประ
ยุทธ จันทร์โอชา จึงออกนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให๎เป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนไทยให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความคิด
สร๎างสรรค์ มีความร๎ูความสามารถในการท างาน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคม และมีสุขภาพดี 
พร๎อมรับมือกับการแขํงขันทางเศรษฐกิจและภาระพึ่งพึงที่เพิ่มขึ้นได๎ 

สถานการณ์ดังกลําวสํงผลตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ให๎ความส าคัญกับการเสริมสร๎าง และพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชํวงชีวิต ซึ่งเร่ิมตั้งแตํการพัฒนาในกลุํมเด็กปฐมวัยด๎วยการสํงเสริมโภชนาการ อนามัยแมํ
และเด็ก และการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 -6 ปี) ได๎รับการให๎
ความส าคัญมากที่สุด ในการพัฒนาคนให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ ดังที่งานวิจัยของ ศ.ดร.เจมส์ เจ. เฮค
แมน (James J. Heckman) (อ๎างใน ประเวศ วะสี, 2557)  ระบุวํา “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
การลงทุนที่คุ๎มคําให๎ผลตอบแทนแกํสังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยให๎ผลตอบแทนกลับคืนมาใน



  2 

อนาคต 7-10 เทํา”  และการศึกษาของเฮคแมน ยังพบวํา เด็กที่ได๎รับการเลี้ยงดูที่ดีทั้งสารอาหารและ
การดูแลสุขภาพที่ดีในชํวงแรกของชีวิต จะมีทักษะทางกายภาพ IQ และ EQ ที่ดีกวํา และมีโอกาสที่
จะเข๎าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาสูงกวํา มีแนวโน๎มการซ้ าชั้นหรือออกกลางคันลดลง และเป็น
ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได๎ให๎กับครอบครัวในอนาคต ดังนั้นการศึกษาของ เฮคแมน จึง
สะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา ชํวงปฐมวัยเป็นชํวงเวลาของการสร๎างรากฐานชีวิตทุกด๎าน หากเด็ก
ปฐมวัยของไทยไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมในชํวงเวลาดังกลําว ประเทศยํอมเสียโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและการเรียนร๎ูตลอดชีวิตในอนาคต อันเป็นการเป็นการปลํอยให๎ พลเมืองของ
ประเทศซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่ง ผํานพ๎นชํวงเวลาส าคัญของพัฒนาการชีวิตไปอยํางสูญ
เปลําจึงถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญํของสังคม ครอบครัว และตัวเด็กแตํละคนโดยไมํอาจเรี ยก
คืนกลับมาได๎  

ในขณะที่ประเทศต๎องการเด็กไทยที่พร๎อมจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ แตํอัตราการ
เกิดของประชากรไทยกลับลดน๎อยลงอยํางตํอเนื่อง ท าให๎การสร๎างเสริมสุขภาวะของเด็กแตํละคน
ให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพจึงมีความส าคัญมาก ในปัจจุบันมีเด็กในชํวงปฐมวัยประมาณ 4 ล๎านคน 
และเด็กจ านวน 940,152 คน เข๎าสูํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 19,820 แหํงทั่วประเทศ  จากทั้งหมด 
8,800 ต าบล (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ,2560) จากข๎อมูลการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 ของส านักงานสถิติแหํงชาติ ซึ่งได๎รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแหํงสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund - 
UNICEF) โดยพบวําร๎อยละ 84  ของเด็กวัย 3-5 ปี ก าลังศึกษาอยูํในระดับกํอนวัยเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีบทบาทในการดูแลเด็กในชํวงวัยดังกลําวจึงถือวํามีความส าคัญเป็นล าดับสองรองจาก
บ๎านในการวางรากฐานชีวิต  

โครงสร๎างหนํวยงานในการเลี้ยงดูเด็กของสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัยภายหลังการถํายโอน
ภารกิจตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจไปสูํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2542 มีการแบํงหนํวยงานในการดูแลศูนย์เด็กเล็กออกเป็น 6 หนํวยงานหลักที่ท าหน๎าที่
จัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ได๎แกํกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร  
โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให๎กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามาดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง หรือรับถํายโอนจากสํวนราชการเดิมทั้งจาก
กรมการศาสนา กรมการพัฒนาชุมชน และส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหํงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าหน๎าที่ให๎บริการดูแลพัฒนา และจัด
ประสบการณ์เรียนร๎ูให๎แกํเด็กเล็ก 3 - 5 ปี ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจ



  3 

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎บัญญัติให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกรูปแบบ 
ได๎แกํ  องค์การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.)  เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดการศึกษาและให๎ด าเนินการถํายโอน
ภารกิจการให๎บริการสาธารณะและถํายโอนภารกิจการศึกษาให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท า
ให๎ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศอยูํภายใต๎สังกัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งหมด  
ผลจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์จัด
การศึกษาให๎คนไทยทุกคนเป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ การ
สํงเสริมมาตรฐานคุณภาพ การระดมทรัพยากร และการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบัน สังคมอ่ืน ได๎สํงผลให๎เกิดการให๎ความส าคัญกับการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบ
การศึกษาและการเรียนร๎ู และการสร๎างความเข๎มแข็งแกํองค์กรที่เป็นฐานรากของสังคมไทย อัน
ประกอบด๎วย ครอบครัว ชุมชนท๎องถิ่น สถาบันศาสนา ภาคเอกชนและ/หรือองค์กร เอกชนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์กรภาคประชาชนอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทรํวมกันในการสร๎างชุมชนแหํง
การเรียนร๎ูตามมาตรา 6  ซึ่งระบุให๎การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความร๎ู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ อยํางมีความสุข และมาตรา 8 ที่ก าหนดให๎การจัดการศึกษาให๎
ยึดหลัก (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนร๎ูให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง อันสอดคล๎องกับความคาดหวัง
ของแผนการศึกษาแหํงชาติ(Aspiration) ของสภาการศึกษาในเร่ืองการสร๎างการมีสํวนรํวมในการ
ระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสํวนของสังคม การสํงเสริมการสนับสนุนให๎
ทุกภาคสํวนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร๎อม โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กร
ตําง ๆ ในสังคมให๎เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู๎จัดการศึกษาโดยรัฐ มา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสํวนของสังคม ที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

การเป็นห๎ุนสํวนทางสังคม (Social partnership) ของผู๎ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึง เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะชํวยท าให๎
การพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรลุผลตามความมุํงหมาย (Epstein and Sanders, 1998: 392-394) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติที่ให๎ความส าคัญกับบทบาทของผู๎ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เป็นคนดี คนเกํง และอยูํรํวมในสังคม ได๎อยํางมีความสุข  ส าหรับหุ๎นสํวน
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การศึกษานั้นตามพจนานุกรมของ Webster หมายถึง การท าให๎เกิดหุ๎นสํวน และการมีสํวนรํวมหรือ
ความสัมพันธ์หรือการเชื่อมความสัมพันธ์ของหุ๎นสํวน ได๎แกํ ความสนใจรํวมกัน การรํวมมือกัน 
หรือความสัมพันธ์ภายในบริบท ที่ผูกมัดเชื่อมโยงสมาชิกที่มีความแตกตํางกันทั้งด๎านความคิด 
บทบาท หน๎าที่เข๎าด๎วยกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกแตํละคนสามารถเสนอความคิดเห็นในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจตํอมวลสมาชิกคนอ่ืน ๆ  

ส าหรับประเทศไทย การจัดการศึกษาที่เป็นเพียงการด าเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพียงกลุํมเดียวไมํสามารถพัฒนาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมของ
องค์กรตําง ๆ เร่ิมมีมากขึ้น เร่ือย ๆ ได๎ โดยเฉพาะ เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ.2542 ที่มีเจตนารมณ์ให๎ การศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคนและทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ดังปรากฏไว๎ในหลักการจัดการศึกษาตอนหนึ่งวํา “ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา” การ
จัดระบบ โครงสร๎างและกระบวนการจัดการศึกษาให๎ยึดเร่ืองของการมีสํวนรํวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ดังนั้น กระแสของการจัด
การศึกษาที่ค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน ชุมชน องค์กร หรือสถาบันตําง ๆ ในสังคม ใน
รูปแบบหุ๎นสํวนทางสังคม (Social  Partnership) จึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบํงชี้
ของการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
และการก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ  ซึ่งพบวํา การมีสํวนรํวมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน  เป็นกลไกที่
ส าคัญในการพัฒนา ทั้งการรํวมคิด รํวมปฏิบัติ รํวมสนับสนุนและรํวมติดตามผลการจัดการศึกษา
ในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/สํวนกลาง ระดับเขตพื้นที่  การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) โดยมีเด็กที่อยูํในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์เด็กเล็กที่อยูํภายใต๎การดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กกวํา 19,780 แหํง จ านวนเด็ก 911,143 คน คิดเป็น ร๎อยละ 
99.89 ของศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด สํวนที่เหลืออีกเล็กน๎อยเป็นศูนย์เด็กเล็กในความดูแลของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต๎น (พัชรา เอ่ียมกิจการ
,2557) ซึ่งกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นถือเป็นหนํวยงานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให๎การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และสํงเสริมพัฒนาการเรียนร๎ูให๎เด็กได๎พัฒนา 
ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามศักยภาพของเด็กแตํละคน  โดยได๎
มีการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎มีมาตรฐานและมีคุณภาพไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแบํงออกเป็น 6 มาตรฐาน ดังนี้ (1) ด๎านการบริหารจัดการ (2) ด๎านบุคลากร (3) 
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ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย (4) ด๎านวิชาการ (5) ด๎านการมีสํวนรํวม (6) ด๎าน
สํงเสริมเครือขําย ซึ่งพบวํา ยังมีความเหลื่อมล้ าในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดและ
ความพร๎อมแตกตํางกัน (พัชรา เอ่ียมกิจการ, 2557) แตํยังมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นจ านวน
ไมํน๎อยที่สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชนท๎องถิ่น จนเป็น
ที่ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชน ซึ่งปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญคือ ผู๎บริหารขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์และเห็นความส าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอยํางตํอเนื่อง และ
มีบุคลากรที่มีความร๎ูความสามารถทางการศึกษา อยํางไรก็ตามยังพบวํา ผลการประเมินการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2552 พบวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหลายแหํงยังขาดความ
พร๎อมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด๎านการบริหารจัดการ ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านวิชาการ ด๎าน
บุคลากร และด๎านสุขภาพ และการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผํานมายังพบวํามีปัญหาด๎าน
คุณภาพ ผู๎บริหารระดับพื้นที่ไมํเห็นความส าคัญการศึกษาของเด็กกํอนวัยเรียน เน๎นแตํการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน (คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ,2554) 

จากความส าคัญของการท าให๎เกิดความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของผู๎ปกครองและชุมชน 
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล๎องกับหลักการจัดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
ดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะเอาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมมาใช๎เป็น
แนวทางในการศึกษา รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ จะเป็นแนวทางในการสร๎างความเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับนโยบายตํอไป 

 
1.2 ค าถามการวิจัย 

รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่เหมาะสมสอดคล๎องกับบริบทของประเทศไทยควรเป็นอยํางไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นการวิจัยที่ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ผู๎วิจัยได๎
ก าหนด ขอบเขตของการวิจัยไว๎ ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ศึกษาสถานการณ์บริบทของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม แนวทาง 

กระบวนการ  ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   เพื่อสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานของหุ๎นสํวนทางสังคมในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด๎วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต๎สังกัดองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นใน 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได๎แกํ 
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ   
ภาคกลาง  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครพนม   
ภาคใต๎จังหวัดสตูล   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1.  ประชากร (Population) ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง 
2. .กลุํมตัวอยําง (Sample)ของการศึกษา ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3.. ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informants) ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการรวบรวมข๎อมูลคุณเชิงคุณภาพ 
ประกอบด๎วย ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่รับผิดชอบเร่ืองการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให๎การศึกษาเด็กอายุระหวําง 2 - 6 ปี และ มี

ฐานะเทียบเทําสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ครู/ผู๎ดูแลเด็ก  หมายถึง ผู๎ท าหน๎าที่ดูแล เตรียมความพร๎อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ซึ่ง

หนํวยงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดจ๎าง  
เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหวําง 2 – 6 ปี ที่เข๎ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร๎อม 

ด๎านรํางกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล  
รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม หมายถึง ระบบการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีคุณภาพและมีมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งประกอบไปด๎วยมาตรฐาน 6 ด๎าน 
(1)ด๎านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) ด๎านบุคลากร (3) ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (4) ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (5) ด๎านการมี
สํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุน (6) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ระบบการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในด๎านการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคคลากร และการมีสํวนรํวมของชุมชน และ
ทุกภาคสํวน 

มาตรฐานที่ 2 ด๎านบุคลากร  หมายถึง การวางแผนการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กให๎มีความร๎ูความสามารถในการจัดการศึกษาและดูแลเด็ก
ปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ 3 ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อม หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกอาคารให๎มีสภาพที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ สํงเสริมการเรียนร๎ู และเอ้ือตํอการมีสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งมีระบบการ
ป้องกันความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 4 ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ที่มุํงเน๎นให๎เด็กมีพัฒนาการ
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เหมาะสมตามวัย ผํานกิจกรรมและและการจัดประสบการณ์เรียนร๎ู ตามบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการมีสํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุน หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีกระบวนการจัดกิจกรรมรํวมกับผู๎ปกครอง ชุมชน เครือขํายแหลํงทุนทางสังคม และ
เครือขํายสถาบันการศึกษา อยํางตํอเนื่องมีกระบวนการท างานรํวมกันอยํางเป็นทางการ
และไมํเป็นทางการที่เชื่อมโยงกันโดยมีการสื่อสาร โดยการมีสํวนรํวมมีทั้งกระบวนการที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการบริการแกํชุมชน การใช๎ทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก/ครู/
ผู๎ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู๎ปกครอง และ การติดตํอสื่อสาร/การแลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู๎ปกครองและชุมชนที่สํงผลตํอการดูแลและพัฒนา
เด็กอยํางสม่ าเสมอ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวํางครอบครัว ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กํอให๎ความรํวมใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นแนวทางเดียวกัน และสํงเสริมการเรียนร๎ู
ของเด็ก 

มาตรฐานที่ 6 ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครือขํายการท างานในระดับพื้นที่ที่มีการหนุนเสริม และแลกเปลี่ยนเพื่อ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการปฏิบัติงาน 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได๎ทราบสภาพการณ์ บทบาทการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สามารถน าไปใช๎ในการวางแผน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีมาตรฐาน   

2. ได๎ทราบวิธีปฏิบัติที่ดี และองค์ความรู๎ในการพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎บุคลากรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎น าไปปรับใช๎ 

3. ได๎รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎เกี่ยวข๎อง
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตํอไป 

4. ได๎ข๎อเสนอแนะตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาวรรณกรรมและแนวความคิดตําง ๆ รวมถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ

การศึกษารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในประเทศไทย  แบํงออกได๎ ดังนี ้

1. แนวคิดการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
2. นโยบาย และมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
3. แนวคิดเกี่ยวกับหุ๎นสํวนทางสังคมและการมีสํวนรํวม 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

2.1 แนวคิดการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิดจนถึง 

5 ปี (5  ปี 11 เดือน  29 วัน ) โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอการพัฒนาการของเด็ก 
เพราะการเรียนรู๎ของเด็กในชํวงวัยดังกลําวถือเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนร๎ูในอนาคต 

2.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
เด็กปฐมวัย ตามนิยามโดยทั่วไปหมายถึง เด็กตั้งแตํแรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1 แตํ

ในการด าเนินงานเร่ืองปฐมวัยของหนํวยงานตําง ๆ ยังมีการให๎ค านิยามอ่ืน ๆ ที่แตกตํางกันออกไป 
อาทิ ค านิยามของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 - 
2559 ให๎ความหมายเด็กปฐมวัยวํา หมายถึง เด็กตั้งแตํปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ
อายุต่ ากวํา 6 ปี ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัยได๎ให๎ค านิยามเชํนเดียวกับนิยาม
โดยทั่วไปข๎างต๎น (พัชรา เอ่ียมกิจการ,2557) 

2.1.1.1 แนวคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับประเทศไทยปรัชญาหรือแนวคิดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น กลําวได๎วําสํวน

ใหญํยึดหลักการที่ส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ กลําวคือ 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยํางเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แตํละคนให๎เต็มตามศักยภาพภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํ ด๎วยความรักความเอ้ือ
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อาทรและความเข๎าใจของทุกคนเพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณคําแกํตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560) 

ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการยึดหลักการ
ที่วํา เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวําด๎วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูอยํางเหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
เด็กกับพํอแมํ เด็กกับผู๎สอน เด็กกับผู๎เลี้ยงดู หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการอบรมเลี้ยงดู  การพัฒนาและให๎
การศึกษาแกํเด็กปฐมวัยเพื่อให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยําง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพโดยก าหนดหลักการ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560) ดังนี้ 

1. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกตําง

ระหวํางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผํานการเลํนอยํางมีความหมายและมี

กิจกรรมที่หลากหลาย ได๎ลงมือกระท าในสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผํอนเพียงพอ 

4. จัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 

5. สร๎างความร๎ูความเข๎าใจและประสานความรํวมมือในการพัฒนาเด็กระหวํางสถานศึกษา
กับพํอแมํ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได๎กลําวถึงแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2547) ได๎แกํ  

1.  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก กลําวคือ พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ เร่ิมตั้งแตํปฏิสนธิตํอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมี
ความสัมพันธ์และพัฒนาอยํางตํอเน่ืองเป็นล าดับขั้นตอนไปพร๎อมกันทุกด๎าน เด็กแตํละคนจะเติบโต
และมีลักษณะพัฒนาการแตกตํางกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบํงบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอยํางตํอเน่ืองในแตํละวัย เร่ิมตั้งแตํปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี พัฒนาการ
แตํละด๎านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว๎และสามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาเด็ก อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางรํางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวํามีลักษณะตํอเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็ก
จะพัฒนาถึงขั้นใดจะต๎องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกํอน หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่อธิบายวําเด็กเกิดมาพร๎อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ คํานิยมทาง
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สังคม และสิ่งแวดล๎อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายวําเด็กจะพัฒนาได๎ดีถ๎าในแตํ
ละชํวงอายุเด็กได๎รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ ได๎รับความรัก ความอบอํุนอยํางเพียงพอจากผู๎
ใกล๎ชิด มีโอกาสชํวยตนเอง ท างานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนร๎ูในสิ่งที่ตนอยากร๎ูรอบ 
ๆ ตนเอง ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให๎ผู๎สอนหรือผู๎ที่
เกี่ยวข๎องได๎เข๎าใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตําง
ของ แตํละบุคคล ในอันที่จะสํงเสริมให๎เด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต๎องการได๎ชัดเจนขึ้น 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนร๎ู กลําวคือ การเรียนร๎ูของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ตําง ๆ ที่ได๎รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู๎ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว โดยผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎กระท าให๎เกิดขึ้นด๎วยตนเอง 
และการเรียนร๎ูจะเป็นไปได๎ดี ถ๎าผู๎เรียนได๎ใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า ได๎เคลื่อนไหว มีโอกาสคิดริเร่ิม
ตามความต๎องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูํในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอํุนและ
ปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยสํงเสริมการ
เรียนร๎ูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนร๎ูนั้นเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งคนเรา
เรียนร๎ูมาตั้งแตํเกิดตามธรรมชาติกํอนที่จะมาเข๎าสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะ
ให๎เด็กได๎เรียนร๎ูจากประสบการณ์จริงด๎วยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดล๎อมที่เป็นอิสระ เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ และจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู๎เรียนแตํละคน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลํนของเด็ก กลําวคือ การเลํนถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุก
คน เด็กจะร๎ูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได๎สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร๎างสรรค์ คิดแก๎ปัญหา
และค๎นพบด๎วยตนเอง การเลํนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตํอการเจริญเติบโต ชํวยพัฒนารํางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเลํนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสํวนตําง ๆ ของรํางกาย ได๎
ใช๎ประสาทสัมผัสและการรับร๎ู ผํอนคลายอารมณ์ และ แสดงออกถึงตนเอง เรียนร๎ูความร๎ูสึกของ
ผู๎อ่ืน การเลํนจึงเป็นทางที่เด็กจะสร๎างประสบการณ์เรียนร๎ูสิ่งแวดล๎อม เรียนร๎ูความเป็นอยูํของผู๎อ่ืน 
สร๎างความสัมพันธ์อยูํรํวมกับผู๎อื่น กับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้จึง
ถือ “การเลํน”อยํางมีจุดมุํงหมาย เป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก 

4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม กลําวคือ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยูํหรือแวดล๎อมตัวเด็ก ท าให๎เด็กแตํละคนแตกตํางกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือ
วําผู๎สอนจ าเป็นต๎องเข๎าใจและยอมรับวําวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล๎อมตัวเด็กมีอิทธิพลตํอการ
เรียนร๎ู การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตํละคน ผู๎สอนควรต๎องเรียนร๎ูบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ  
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เพื่อชํวยให๎เด็กได๎พัฒนา เกิดการเรียนร๎ู และอยูํในกลุํมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตํางจากตน
ได๎อยํางราบร่ืน  
มีความสุข 

นอกจากนี้ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ยังได๎กลําวถึงหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2547) มีดังนี้  

1. การสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม กลําวคือ การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นการพัฒนาเด็กทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยอยูํบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยูํ และประสบการณ์
ใหมํที่เด็กจะได๎รับต๎องมีความหมายกับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรที่ให๎โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด๎อยโอกาส 
และเด็กพิเศษได๎พัฒนา รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กให๎ร๎ูสึกเป็นสุขใน
ปัจจุบัน มิใชํเพียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตข๎างหน๎าเทํานั้น 

2. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก กลําวคือ สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนร๎ูจะต๎องอยูํในสภาพที่สนองความต๎องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียน ผู๎สอนจะต๎องจัดสภาพแวดล๎อมให๎เด็กได๎อยูํในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผํอน
คลาย ไมํเครียด มีโอกาสออกก าลังกายและพักผํอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเลํนที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับวัย ให๎เด็กมีโอกาสได๎ เลือกเลํน เรียนร๎ูเกี่ยวกับตนเองและโลกที่ เด็กอยูํรวมทั้ง
พัฒนาการ อยูํรํวมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนจึงเป็น
เสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณคําส าหรับเด็กแตํละคนจะเรียนร๎ูและสะท๎อนให๎เห็นวําบุคคลในสังคมเห็น
ความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษากับเด็กปฐมวัย 

3. การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก กลําวคือ ผู๎สอนมีความส าคัญ
ตํอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยํางมาก ผู๎สอนต๎องเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บอกความร๎ูหรือสั่งให๎เด็กท า
มาเป็นผู๎อ านวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล๎อมประสบการณ์และกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนร๎ูของเด็กที่ผู๎สอนและเด็กมีสํวนที่จะริเร่ิมทั้ง 2 ฝ่าย โดยผู๎สอนจะเป็นผู๎สนับสนุน
ชี้แนะ และเรียนรู๎รํวมกับเด็ก  
สํวนเด็กเป็นผู๎ลงมือกระท า เรียนร๎ู และค๎นพบด๎วยตนเอง ดังนั้น ผู๎สอนจะต๎องยอมรับ เห็นคุณคํา 
ร๎ูจักและเข๎าใจเด็กแตํละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบกํอน เพื่อจะได๎วางแผน สร๎างสภาพแวดล๎อม และ
จัดกิจกรรมที่จะสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนร๎ูของเด็กได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ผู๎สอนต๎อง
ร๎ูจักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช๎เทคนิคการจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎เหมาะกับเด็ก 

4. การบูรณาการการเรียนร๎ู กลําวคือ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลัก
การบูรณาการที่วํา หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู๎ได๎หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนร๎ู
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ได๎หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้น เป็นหน๎าที่ของผู๎สอนจะต๎องวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแตํละวันให๎เด็กเรียนร๎ูผํานการเลํนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ 
หลากหลายประสบการณ์ส าคัญ อยํางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให๎บรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว๎ 

5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก กลําวคือ การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึด
วิธีการสังเกตเป็นสํวนใหญํ ผู๎สอนจะต๎องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการ
เรียนร๎ูของเด็กวําได๎บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว๎หรือไมํ ผลที่ได๎จากการสังเกต
พัฒนาการ จากข๎อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง ข๎อมูล
จากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกได๎วําเด็กเกิดการ
เรียนร๎ูและมีความก๎าวหน๎าเพียงใด ข๎อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชํวยผู๎สอนในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม ชี้ให๎เห็นความต๎องการพิเศษของเด็กแตํละคน ใช๎เป็นข๎อมูลในการสื่อสารกับ
พํอแมํ ผู๎ปกครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใช๎ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให๎กับ
เด็กในวัยนี้ได๎อีกด๎วย 

6. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับครอบครัวของเด็ก กลําวคือ เด็กแตํละคนมีความแตกตําง
กัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู๎สอน พํอแมํ และผู๎ปกครองของเด็ก
จะต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล ท าความเข๎าใจพัฒนาการและการเรียนร๎ูของเด็ก ต๎องยอมรับและ
รํวมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ๎นสํวนที่จะต๎องชํวยกันพัฒนาเด็กให๎บรรลุเป้าหมายที่ต๎องการ
รํวมกัน ดังนั้น ผู๎สอนจึงมิใชํจะแลกเปลี่ยนความร๎ูกับพํอแมํ ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเทํานั้น 
แตํจะต๎องให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการพัฒนาด๎วย ทั้งนี้ มิได๎หมายความให๎พํอแมํ 
ผู๎ปกครองเป็นผู๎ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความต๎องการ โดยไมํค านึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสม
กับวัยเด็ก 

อยํางไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎มีการทบทวนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยฉบับปี 2546 และมีการปรับปรุงใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ใน
ปัจจุบัน เพื่อให๎สอดคล๎องและทันตํอความเปลี่ยนแปลงทุกด๎าน ตลอดจนสอดคล๎องกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง  

แนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) (Bronfenbrenner,2014) ซึ่งมีหลักการและ
แนวทางในการพัฒนามนุษย์วํา เป็นการพัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางการเจริญเติบโตของ
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยูํ  ซึ่งการพัฒนาเด็กนั้นจึงต๎องให๎
ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนาที่ตัวเด็กไปพร๎อมกับบริบทแวดล๎อมตัวเด็กที่เป็นบริบทของ
ระบบความสัมพันธ์ที่กํอรํางขึ้นเป็นสภาพแวดล๎อม  อันประกอบด๎วย 5 ระบบ คือ 



  14 

1. ระบบเล็ก หรือจุลภาค (Micro – systems) ซึ่งมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมเด็ก อาทิ พํอแมํ
ครอบครัว เพื่อน สถานพัฒนาเด็ก โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อนบ๎าน ชุมชน และภาคสํวนอ่ืน ๆ ที่มี
ความใกล๎ชิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง ดังนั้นจึงต๎องเสริมสร๎างความเข๎มแข็งโดยการให๎
ความร๎ู ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกต๎อง เหมาะสมตามชํวงวัย
และสํงเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบระหวํางกลาง หรือระบบปฏิสัมพันธ์ (Meso – system) เป็นการเชื่อมโยงหรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางระบบเล็กด๎วยกันให๎เกิดความเข๎มแข็ง ซึ่งมี อิทธิพลตํอคํานิยม ได๎แกํ 
ความสัมพันธ์ระหวํางพํอแมํกับครู ดังนั้นจึงควรสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวมและเชื่อมโยงระหวําง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ครอบครัวกับเด็กและเยาวชน และการสํงเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางเด็ก เยาวชนกับผู๎สูงอายุ รวมทั้งการเชื่อมประสานระหวํางกลไกการท างานด๎านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนระดับพื้นที่กับสํวนกลาง 

3. ระบบภายนอก (Exo-systems) เป็นระบบสภาพแวดล๎อมที่ประกอบด๎วยเหตุการณ์ตําง ๆ 
ซึ่งเด็กไมํมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง แตํสํงผลเชิงบวกตํอการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎แกํ เครือขําย
ครอบครัว และสถานที่ท างานของพํอแมํ ซึ่งจะชํวยพัฒนาเด็กให๎เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมที่
สอดคล๎องกับตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี 

4. ระบบใหญํ หรือระบบมหภาค (Macro-systems) เป็นสิ่งแวดล๎อมระดับสังคม อาทิ 
วัฒนธรรมประเพณี และคํานิยมของสังคม ในภาพรวม 

5. ระบบล าดับเวลา (Chrono-systems) ซึ่งมีอิทธิพลเนื่องจากเป็นสภาพแวดล๎อมที่มีวิถีทาง
ที่กระทบตํอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก อาทิ ความยากจน พํอแมํหยําร๎าง เทคโนโลยี กลไก
ทางกฎหมาย ด๎านการปกครองและคุ๎มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสมและทันสมัยกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยูํรอบตัวเด็ก ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มี
อิทธิพลตํอกันและกัน ขึ้นอยูํกับเด็กแตํละคนที่แตกตํางกันด๎วยภูมิหลังกรรมพันธุ์ อารมณ์ความร๎ูสึก 
และลักษณะพิเศษ ดังนั้นแนวคิดดังกลําวจึงสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยอยํางเป็นรูปธรรมและสอดคล๎องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
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2.1.1.2 ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 
ปัจจุบันแนวคิดการจัดการศึกษาได๎ให๎ความส าคัญกับเร่ืองทักษะชีวิตแหํงศตวรรษที่ 21 

กลําวคือ ชํวงเปลี่ยนผํานเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 วงการศึกษาทั่วโลกตํางตื่นตัวกับการเตรียมผู๎เรียนให๎
พร๎อมกับชีวิตในโลกยุคใหมํ จึงมีการพัฒนาเด็กและเยาชนให๎มีทักษะความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ประกอบด๎วยทักษะการเรียนร๎ู ทักษะการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
ทักษะชีวิตและการท างาน ความสามารถในการบริหารตนเอง การจัดการความสัมพันธ์อยูํรํวมกัน
ในสังคมที่มีความหลากหลายและแตกตํางทางวัฒนธรรม  

แนวคิด “ทักษะชีวิต” จึงได๎น ากลับมาปรับองค์ประกอบใหมํเพื่อให๎ครอบคลุมทักษะ ตําง 
ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษใหมํ ได๎มีแนวคิดนวัตกรรมการเรียนร๎ูทักษะชีวิตของ
มูลนิธิไร๎ท์ ทู เพลย์  ที่มีลักษณะเป็น Active learning หรือ Active Participation ที่จัดการเรียนร๎ู
ทักษะชีวิตผํานการเลํน การกีฬาและการมีสํวนรํวมเพื่อเสริมสร๎างทักษะชีวิตของผู๎เรียน มีจุดเดํน
ของกิจกรรมอยูํ 2 ประการ คือ การออกแบบกิจกรรมการเลํนที่มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการ
เสริมสร๎างทักษะชีวิตและการใช๎ค าถามเชื่อมโยงองค์ความร๎ูที่ได๎กับชีวิตจริงของผู๎เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ทั้งตํอตนเองและผู๎อ่ืนอยํางเป็นรูปธรรม ท าให๎เห็นประโยชน์และ
คุณคําของการเรียนร๎ูที่ได๎รับและกระตุ๎นความต๎องการเรียนร๎ูมากยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิไร๎ท์  
ทู เพลย์,2560) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให๎ค าจ ากัดความของค าวํา “ทักษะ
ชีวิต” (Life Skills) ไว๎วําทักษะชีวิตหมายถึง “ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการปัญหาตําง ๆ 
รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร๎อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต ประกอบด๎วย 4 
องค์ประกอบ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย และมูลนิธิไร๎ท์ ทู เพลย์ คือ 

1. การตระหนักร๎ูและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน หมายถึงการร๎ูความถนัด ความสามารถ
ร๎ูจุดเดํน จุดดอ๎ยของตนเอง เข๎าใจความแตกตํางของแตํละบุคคล ร๎ูจักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคําและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผู๎อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบตํอสังคม  

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข๎อมูล
ขําวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด๎วยหลัก
เหตุผล และข๎อมูลที่ถูกต๎อง รับร๎ูปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก๎ปัญหา
ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางสร๎างสรรค์  



  16 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข๎าใจและร๎ูเทําทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล ร๎ูสาเหตุของความเครียด ร๎ูวิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด ร๎ูวิธีผํอนคลาย 
หลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดอารมณ์ไมํพึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

4. การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน หมายถึง การเข๎าใจมุมมอง อารมณ์ ความร๎ูสึกของผู๎อ่ืน 
ใช๎ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความร๎ูสึกนึกคิดของตนเอง รับร๎ูความร๎ูสึกนึกคิดและความ
ต๎องการ ของผู๎ อ่ืนวางตัวได๎ถูกต๎องเหมาะสมในสถานการณ์ตําง ๆ ใช๎การสื่อสารที่สร๎าง
สัมพันธภาพที่ดี สร๎างความรํวมมือและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ให๎มีทักษะในการขับเคลื่อน
ทักษะชีวิตในสถานศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนาครูให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูทักษะชีวิตป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร ความรุนแรง และการปกป้องคุ๎มครองให๎กับ
นักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบได๎รวมถึง
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพื่อเสริมสร๎างทักษะชีวิต อันได๎แกํ กิจกรรมคํายทักษะชีวิต 
กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมนักเรียนแกนน า ตลอดจนจัดท า เอกสารเผยแพรํความร๎ู คูํมือ การ
เสริมสร๎างทักษะชีวิต เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะชีวิตในสถานศึกษา ส าหรับ
ครู นักเรียนแกนน า และผู๎ปกครองอยํางตํอเนื่อง(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวง ศึกษาธิการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิไร๎ท์ ทู เพลย์,2560) 

ความเชื่อมโยงของทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบนั้น จะเห็นวําองค์ประกอบของทักษะชีวิตมี
ความเชื่อมโยงกัน เชํน การตระหนักร๎ูและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืนก็ยํอมท าให๎เด็กสร๎าง 
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข๎างได๎ เพราะเด็กเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน เห็นคุณคําและยอมรับความ
แตกตําง ระหวํางบุคคล การอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนสามารถเป็นไปด๎วยความเข๎าใจและเปิดกว๎าง ในขณะที่
องค์ประกอบ การจัดการกับอารมณ์และความเครียดก็ต๎องเร่ิมด๎วยการตระหนักร๎ูและเข๎าใจตนเอง 
ทั้งในด๎านอารมณ์และความคิด จากนั้นก็อาศัยทักษะในองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์เพื่อ สร๎างความเข๎าใจในตนเอง ผู๎อ่ืน และสถานการณ์ คิดไตรํตรอง
ทางเลือกแตํละทางเลือกเพื่อหาทางจัดการกับอารมณ์ของตนเองและสถานการณ์ที่ 
ตึงเครียดได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบทักษะชีวิตที่เป็นแกนหลักของการเรียนร๎ูคือ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์และความคิดสร๎างสรรค์  

การพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียนผํานกิจกรรม  ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นในตัว
ผู๎ เ รี ยนได๎ ด๎ ว ย วิ ธี ก า รส า คัญ  2  วิ ธี  (ส านั ก ง านคณะกรรมการก ารศึ กษ าขั้ นพื้ นฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิไร๎ท์ ทู เพลย์,2560) คือ  
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1. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนร๎ูที่ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และการมีแบบอยํางที่ดี 
แตํการเรียนรู๎ตามธรรมชาติจะไมํมีทิศทางและเวลาที่แนํนอน บางคร้ังกวําจะรู๎ก็อาจสายเกินไป  

2. การสร๎างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนร๎ูให๎ผู๎เรียนได๎เรียนร๎ู
รํวมกันในกลุํม ผํานกิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ได๎ลงมือปฏิบัติ ได๎รํวมคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
ได๎แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได๎สะท๎อนความร๎ูสึกนึกคิด มุมมอง 
เชื่อมโยงสูํวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร๎างองค์ความร๎ูใหมํและปรับใช๎กับชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตจึง
เป็นการพัฒนาความสามารถจากภายในของตัวผู๎เรียน เพื่อให๎มีความเข๎มแข็งในการจัดการปัญหาที่
อาจเผชิญในอนาคต และเป็นความสามารถในการปรับตัวตํอสถานการณ์ตําง ๆ เพื่อให๎อยูํรํวมกับ
สังคมได๎อยํางเป็นสุข ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตไมํอาจเกิดได๎ภายในวันเดียวแตํต๎องอาศัย
ระยะเวลาความถี่ในการจัดกิจกรรมและความตํอเน่ืองในการพัฒนา ซึ่งต๎องสอดคล๎องกับการพัฒนา
ตามชํวงวัยของผู๎เรียน โดยส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ก าหนดจุดเน๎นทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวอยํางในการพัฒนาทักษะชีวิตให๎แกํผู๎เรียน เป็นล าดับขั้น
อยํางตํอเน่ืองและสอดคล๎องกับชํวงวัย  

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต 
กิจกรรมเป็นสํวนส าคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้น  

การจะสร๎างและพัฒนาทักษะชีวิตจึงต๎องเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (Child – Centered 
Learning) ผู๎เรียนเป็นผู๎ได๎รับประโยชน์จากการเรียนร๎ู ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
การสร๎างและพัฒนาทักษะชีวิตผู๎เรียน มีดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวมค๎นพบความร๎ูหรือสร๎างความร๎ูด๎วยตนเอง ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียน
เกิดทักษะชีวิตในด๎านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ เชํน กิจกรรมการ
เรียนร๎ูที่ให๎โอกาสผู๎เรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ขําวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ
ประสบการณ์ของผู๎เรียน และกิจกรรมการเรียนร๎ูที่ผู๎เรียนได๎สืบค๎นหรือศึกษาค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข๎อมูลจากสื่อตําง ๆ และแหลํงเรียนร๎ูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได๎สะท๎อน
ตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตและการด าเนินชีวิตในอนาคต 

2. กิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน ได๎ลงมือกระท ากิจกรรมลักษณะตําง ๆ ได๎
ประยุกต์ใช๎ความร๎ู เชํน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคําย กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต๎น กิจกรรมเหลํานี้เป็นกิจกรรมที่จะท าให๎ผู๎เรียน
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ดังตํอไปนี้  

2.1 การได๎เสริมสร๎างสัมพันธภาพและใช๎ทักษะการสื่อสาร ได๎ฝึกจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดของตนเอง  
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2.2 การได๎รับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ท าให๎เข๎าใจผู๎อ่ืน และน าไปสูํการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ร๎ูจักไตรํตรอง ท าความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง ท าให๎เข๎า ใจ
ตนเองและเห็นใจผู๎อ่ืน  2.3) การได๎รับการยอมรับจากกลุํม ได๎แสดงออกทางความคิด การ
พูด และการท างานมีความส าเร็จ ท าให๎ได๎รับความชื่นชม เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็น
คุณคําในตนเอง น าไปสูํความรับผิดชอบ ทั้งตํอตนเองและสังคม 
3. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู๎ทักษะชีวิตในวิถีการเรียนร๎ูปกติในรายวิชาด๎วยค าถามที่

กระตุ๎นกระบวนการคิดอยํางมีประสิทธิภาพ และ อาจใช๎ชุดค าถาม “R – C – A”  หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมการเรียนรู๎รายคร้ังหรือรายกิจกรรม โดยวิธี 

3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ทักษะชีวิตไว๎ในแผนการสอน ออกแบบการเรียนรู๎  
3.2 ก าหนดค าถามน าไปสูํทักษะชีวิตที่ต๎องการเสริมสร๎างหรืออาจจะสังเกต

พฤติกรรมในขณะ ผู๎เรียนรํวมกิจกรรม แล๎วก าหนดค าถามที่จะน าไปสูํค าตอบที่สะท๎อนให๎
ผู๎เรียนฉุกใจคิด และปรับพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมที่ผู๎สอนต๎องการแก๎ไข  
 
ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญนั้น มีรากฐานแนวคิดมาจาก

แนวคิดหรือแนวทางที่มุํงเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered approaches) ซึ่งให๎ความส าคัญกับ
บทบาทของครูในการสร๎างความท๎าทายผํานการตั้งค าถามตํอนักเรียนด๎วยความเคารพ เพื่อให๎
นักเรียนพยายามหาหนทางแก๎ไขปัญหาที่ชํวยให๎เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ความสามารถในการ
วิเคราะห์ ศักยภาพในการจัดการตนเอง และยังเป็นการท าให๎นักเรียนเกิดความร๎ูสึกปลอดภัย มี
ก าลังใจ มีความสุข และมีความสามารถ (Empowered) ในการเรียนในโรงเรียน อีกทั้งกิจกรรมการ
เรียนตามแนวทางที่มุํงเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง ยังมีความแตกตํางจากกิจกรรมที่มุํงเน๎นการสร๎าง
บรรยากาศที่มีเป็นมิตรตํอเด็กในการเรียน (Child friendly approach) ที่ให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
ผลการเรียนและลดอัตราการออกจากระบบการศึกษาระหวํางศึกษา (drop out) มากกวํา โดยทักษะ
ในการจัดการตนเอง (Self-organization) ถือเป็นทักษะที่แนวทางที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางมุํง
พัฒนา อันต๎องอาศัยการสนับสนุนจากแนวคิดเชิงสรรค์สร๎าง (Constructive concepts) อยําง
สามเหลี่ยมแหํงการสร๎างเสริมพลัง (Empowerment Triangle – ET) ที่เป็นเคร่ืองมือที่ชํวยนัก
การศึกษาในการพัฒนาห๎องเรียนเพื่อการสร๎างผู๎น าอยํางมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด๎วย 1) การเสริมพลัง
ที่ศีรษะหรือสมอง (the head empowerment) ด๎วยการสร๎างหรือก าหนดค าถามเชิงเป้าหมาย (the 
purpose-question) เพื่อให๎การเรียนร๎ูด๎านการตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและการมีความ
รับผิดชอบ (responsibilities) ตํอเด็ก 2) การเสริมพลังที่มือหรือกิจกรรมในการเรียน (the hand 
empowerment) ด๎วยการตั้งค าถามเชิงพรรณนา (the what-question) ส าหรับระบุกิจกรรมที่มีความ
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จ าเป็นตํอการสร๎างเสริมศักยภาพของเด็ก และ 3) การเสริมพลังที่หัวใจ ( the heart empowerment) 
ด๎วยการต้ังค าถามเชิงวิธีการ (the how-question) เกี่ยวกับการพัฒนาเส๎นทางไปสูํการไปถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎ และการประเมินกิจกรรมที่ได๎ก าหนดไว๎ เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท๎ายของการเสริมสร๎างพลัง
ให๎กับนักเรียน และครู ในด๎านการสร๎างความรับผิดชอบ การเอาใจใสํ (care) และความปลอดภัย 
(safety) รวมถึงยังเป็นการพัฒนาบทบาทของครูในการสนับสนุนเด็กตามความจ าเป็น (specific 
needs) และความเป็นไปได๎ตามศักยภาพในการพัฒนาของเด็กแตํละคน (Rogier van t’ Rood, 2004)  
R : Reflect (สะท๎อน) เป็นค าถามเพื่อให๎ผู๎เรียนสะท๎อนความร๎ูสึกหรือมุมองของตน , C : Connect 
(เชื่อมโยง) เป็นค าถามเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎คิดเชื่อมโยง, A: Apply (ปรับใช๎) เป็นค าถามเพื่อการปรับใช๎
หรือประยุกต์ 

นอกจากนี้ แนวทางการมุํงเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง ยังเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนา
มนุษย์ เน่ืองจากผลกระทบของความยากจนและการขาดการพัฒนาอยํางเหมาะสมในชํวงวัยเด็ก จะ
สํงผลกระทบตํอสมองและรํางกายเด็กไปตลอดชํวงชีวิต โดยเฉพาะในชํวงปฐมวัย (Early 
childhood) อันถือเป็นชํวงวัยที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาของเด็กในชํวงอ่ืน ๆ ของชีวิต
ตํอไป (critical formative stage) เพราะเด็กที่ขาดการดูแลอยํางเหมาะสม การกระตุ๎น โภชนาการที่
เพียงพอ และสภาพแวดล๎อมที่ดี ในชํวงวัยนี้ อาจมีพัฒนาการของการรับร๎ูที่จ ากัด และมีภูมิคุ๎มกันที่
ไมํดีได๎ ดังนั้น ประเทศตําง ๆ ทั่วโลก จึงได๎ให๎สัตยาบันรับรองอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก (The 
Convention on the Rights of the Child – CRC) ใน ค.ศ. 1989 เพื่อสนับสนุนการเคารพในความเทํา
เทียมของสิทธิเด็กโดยไมํเลือกปฏิบัติ (Universality/Non-discrimination) การยึดผลประโยชน์ของ
เด็กเป็นหลัก (The best interests of the Child) สิทธิในการอยูํรอดและได๎รับการพัฒนา (Right to 
Survival and Development) และการเคารพในมุมมองหรือความเห็นของเด็ก (Views of the Child) 
ซึ่งการดูแลเด็กและสิทธิเด็กนั้น ยังมีความเกี่ยวข๎องกับอนุสัญญาวําด๎วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตํอ
สตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination against 
Women – CEDAW) เนื่องจากความเป็นอยูํที่ดีของมารดายํอมมีความเชื่อมโยงกับความเป็นอยูํที่ดี
ของเด็ก และผลจากการจัดประชุมสุดยอดเพื่อเด็กโลก (The World Summit for Children) ใน ค.ศ. 
1990 ยังท าให๎เกิดการระบุให๎ประเทศตําง ๆ ให๎ความส าคัญมากที่สุดกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การตอบสนองความจ าเป็นของเด็ก จนน ามาซึ่งการออกมาตรการ 20/20 ใน ค.ศ. 1995 ที่ก าหนดให๎
ประเทศก าลังพัฒนาต๎องจัดสรรงบประมาณไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ส าหรับใช๎ในการพัฒนาเด็ก และ
อีกร๎อยละ 20 ให๎กับความรํวมมือเพื่อการพัฒนา (Official development assistance) ในการจัดสรร
ให๎กับบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน ทั้งในด๎านการศึกษา สาธารณสุขมูลฐาน อนามัยการเจริญพันธุ์ 
น้ าและความสะอาด โดยกรอบความรํวมมือในระดับระหวํางประเทศทั้งหมดตํางก็น าหลักการของ
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แนวทางการมุํงเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลางมาใช๎ ด๎วยการแบํงระดับชั้นของปัจจัยที่มีผลกระทบตํอเด็ก
ตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน รัฐบาลท๎องถิ่น รัฐบาลกลาง ไปจนถึงระดับชุมชนระหวํางประเทศ 
ภายใต๎หลักคิดวํา การดูแลเด็กไมํใชํเพียงหน๎าที่ของครอบครัวเทํานั้น (United Nation Children’s 
Fund (UNICEF), n.d.) อีกทั้งแนวทางการมุํงเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลางยังเป็นแนวทางส าคัญในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ดังที่ปรากฏวํา นักวิจัย
ด๎านการศึกษาพยายามน าเสนอกรอบหรือแนวคิดในการน าตัวแบบสังคม -นิเวศวิทยา (socio-
ecological model – SEM) และมุมมองการพิจารณาตลอดชํวงชีวิต (life course perspective) มาใช๎
ในการพัฒนาเด็กเป็นศูนย์กลาง และเป็นฐานที่จะน าไปสูํการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามวาระของการพัฒนาใน ค.ศ. 2030 (Bruckauf & Cook, 2017) 

 
2.1.1.3 แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579)  

หลักส าคัญในการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติ (2560 - 2579) นั้น ประกอบด๎วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียมและ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎และวิกฤตด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) 

ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษาแหํงชาติ(2560 - 2579) ได๎น าเอาแนวคิดการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มาเป็นกรอบในการวางแผนเชํนกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) 
กลําวคือ จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัย สํงผลให๎ทุก
ประเทศทั่วโลกก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตนให๎มีทักษะและ
สมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น สํวนความต๎องการก าลังแรงงานที่ไร๎ฝีมือ 
และมีทักษะต่ าจะถูกแทนที่ด๎วยหุํนยนต์และเทคโนโลยีใหมํ ๆ มากขึ้น แผนการศึกษาแหํงชาติ 
(2560 - 2579) จึงมองวําการจัดการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนให๎ตอบสนองกับทิศ
ทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคนดังกลําว โดยมุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให๎ได๎ทั้งความรู๎และทักษะที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการด ารงชีวิต การประกอบ
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อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทํามกลางกระแสแหํงการเปลี่ยนแปลงทักษะ
ส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วยทักษะที่เรียกตามค ายํอวํา 3Rs + 8Cs กลําวคือ  

3Rs ประกอบด๎วย อํานออก (Reading) เขียนได๎ (Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetic’s) ใน
สํวนของ8Cs ประกอบด๎วย ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และร๎ูเทําทันสื่อ (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนร๎ู (Career and Learning 
Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) 

 
2.1.1.4 แนวคิดหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของอาเซียน 

เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาสมองอยํางรวดเร็ว สมองที่พัฒนาถึง 80% เมื่ออายุ 3 ปี และ 90% 
เมื่ออายุ 5 ปี และในชํวงที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วนี้ สมองมีความไวตํออิทธิพลของสิ่งแวดล๎อม
มากที่สุดซึ่งอาจสํงผลได๎ทั้งบวกหรือลบ ความนําจะเป็นของประสบการณ์จากการสัมผัสกับ
สภาพแวดล๎อมที่เป็นอันตรายมักมีอิทธิพลสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องมีมาตรฐานคุณภาพในการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให๎ค าแนะน าและสร๎างความมั่นใจวําเด็ก ๆ จะไมํได๎รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล๎อมที่เป็นอันตราย และการหลีกเลี่ยงความเครียดจากสารพิษในสมองของเด็ก ซึ่งไมํ
เพียงแตํการให๎ความรัก ให๎การดูแลและการเรียนร๎ูที่มีความหมายเทํานั้น แตํสิ่งส าคัญส าหรับพวก
เขาคือการดูแลในด๎านพัฒนาการและการศึกษาในวัยเด็กที่มีคุณภาพ การดูแลเด็กปฐมวัยและ
การศึกษาจึงจ าเป็นต๎องมีมาตรฐานขั้นต่ าซึ่งควรเป็นข๎อก าหนดหรือกฎระเบียบเพื่อให๎มั่นใจวําเด็ก ๆ 
ไมํอยูํภายใต๎การปฏิบัติที่เป็นอันตราย  

มาตรฐานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของอาเซียน กลําวถึง พื้นฐานของการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ตามพัฒนาการและบริการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของเด็ก การดูแลรํางกาย จิตใจ และ
สุขภาพที่เหมาะสม การเรียนร๎ูและการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย มาตรฐานการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียน ประกอบด๎วยชุดเคร่ืองมือส าหรับวัดมาตรฐานคุณภาพสองชุด ชุดหนึ่งส าหรับ
เด็กอายุต่ ากวํา 4 ปีและอีกชุดส าหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เคร่ืองมือมาตรฐานที่มีคุณภาพแตํละตัวมี
องค์ประกอบทั้งหมด 9 ข๎อ ได๎แกํ  ความสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน
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ความก๎าวหน๎าของเด็ก ความปลอดภัยในเร่ืองสุขภาพและโภชนาการ สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
บุคลากร ความรํวมมือกับครอบครัวและชุมชน การจัดการและภาวะความเป็นผู๎น า อยํางไรก็ตาม 
ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศอาจมีมาตรฐานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกินจากที่
ก าหนดไว๎ แตํเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพเหลํานี้ยังสามารถด าเนินการตํอเพื่อให๎มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ตามความต๎องการของประเทศสมาชิก ในระยะสั้นมาตรฐานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
อาเซียนจะเป็นเคร่ืองมือที่มีการพัฒนาเพื่อการตัดสินและเรียกร๎องให๎มีการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนเพื่อให๎พวกเขามีชีวิตที่มั่นคง (ASEAN,2017) 
 

2.1.1.5 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอร่ี (Montessori) 
แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอร่ี เป็นแนวคิดที่ค านึงถึงเด็กเป็นจุดหลักในการจัดการ

เรียนการสอน ความสนใจ ความต๎องการ และการมุํงมั่นตั้งใจในการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง แก๎ไข
ข๎อผิดพลาดด๎วยตนเองของเด็ก ได๎น ามาพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อแสวงหาวิธี การที่ดีที่สุด เพื่อให๎
เด็กเกิดการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง ด๎วยความร๎ูสึกของความมีอิสระ ได๎ใช๎จิตของตนในการซึมซับ
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว เกิดความอยากรู๎อยากเห็น และแสวงหาความรู๎อยํางมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง เกิด
การพัฒนาการทุก ๆ ด๎านไปในเวลาเดียวกัน การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีสามารถพัฒนาเด็ก
ตั้งแตํวัยทารกจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุํมทั้งเด็กที่มีความต๎องการพิเศษและเด็กปกติ
ทุกชนชาติศาสนา(จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และค าแก๎ว ไกรสรพงษ์, 2543) 

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีเกิดจากแนวคิดของมาเรีย มอนเตสซอร่ี (Maria 
Montessori) แพทย์หญิงชาวอิตาลีที่มีความเชื่อวํา “การให๎การศึกษากับเด็กในวัยเร่ิมต๎น ไมํใชํการ
น าความร๎ูไปบอกเด็ก แตํควรเป็นการปลูกฝังให๎เด็กได๎เจริญเติบโตไปตามความต๎องการทาง
ธรรมชาติของเขา” มอนเตสซอร่ีเร่ิมต๎นน าแนวการสอนนี้ไปใช๎กับเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญา
ลําช๎า โดยประดิษฐ์สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจส าคัญในการเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ค๎นพบสิ่งตําง ๆ 
ด๎วยตัวเอง โดยเน๎นการฝึกฝนทางด๎านประสาทสัมผัสจับต๎อง บิดหรือหมุนด๎วยมือ เพื่อให๎สมองท า
หน๎าที่ตอบสนองได๎ เด็ก ๆ จะได๎เรียนรู๎ความส าเร็จ ความล๎มเหลว ร๎ูจักแก๎ไขข๎อผิดพลาดด๎วยตัวเอง 
เกิดแรงผลักดันที่เด็กท าให๎เกิดขึ้นเอง และมีระเบียบวินัยที่เกิดจากความเป็นอิสระของเด็ก โดยไมํ
จ าเป็นต๎องมีค าติชมของผู๎ใหญํ หรือการให๎รางวัลและการลงโทษ มอนเตสซอร่ีประสบความส าเร็จ
อยํางยิ่งเมื่อเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาลําช๎าเหลํานั้นสามารถอําน เขียน สอบผํ านและเรียน
รํวมกับเด็กปกติได๎ และยังใช๎ได๎ผลดีกับเด็กปกติอีกด๎วย วิธีการสอนของมอนเตสซอร่ีจึงเป็นที่
แพรํหลายไปทั่วโลก  
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หลักการสอนแบบมอนเตสซอร่ี (Morrison,1998 อ๎างถึงใน จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ , 2557) 
ได๎แกํ 

1. เด็กต๎องได๎รับการยอมรับนับถือเด็กแตํละคนมีความแตกตํางเด็กจึงควรได๎รับการยอมรับ
ในลักษณะเฉพาะของแตํละคน และควรได๎รับการพัฒนาไปตามความสามารถของแตํละคน 

2. เด็กมีจิตที่ซึมซับเด็กมีพลังวิเศษ และมีจิตแหํงการหาความร๎ู โดยซึมซับเอาข๎อมูล ความร๎ู
จากสิ่งแวดล๎อม ด๎วยตนเอง 

3. ชํวงเวลาหลักของชีวิต ชํวงแรกจนถึง 6 ขวบเป็นชํวงส าคัญที่สุดของ การพัฒนาทั้งด๎าน
สติปัญญา และจิตใจเด็ก ในชํวงนี้ควรมีอิสระในการเลือกกิจกรรมที่ตนสนใจ 

4. การเตรียมสิ่งแวดล๎อม เด็กจะได๎รับการพัฒนาให๎เกิดการเรียนร๎ูได๎ดีที่สุดจากการจัด
สภาพแวดล๎อมที่มีความพร๎อมอยํางมีระบบและมีจุดมุํงหมายเป็นไปตามขั้นตอน โดยมีสื่ออุปกรณ์
แบบมอนเตสซอร่ีเป็นตัวก าหนดขอบเขตในการท างาน 

5. การศึกษาด๎วยตนเองเด็กจะได๎เรียนรู๎ระเบียบวินัยของชีวิต โดยมีอิสรภาพในการท างานมี
โอกาสแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง ท าให๎เด็กได๎ค๎นพบตนเอง เรียนร๎ู ที่จะรับผิดชอบตนเอง มีความพึง
พอใจ และภาคภูมิใจตํอความส าเร็จในการท างาน เกิดความเชื่อมั่นและเห็นคุณคําในตนเอง 

6. การวัดผลประเมินผล ครูเป็นผู๎อ านวยการ (Directress) ให๎ชั้นเรียน ด าเนินการไปตาม
กระบวนการที่วางแผนไว๎อยํางเป็นธรรมชาติ ใช๎วิธีการสังเกตและวิเคราะห์เด็ก ในสภาพที่ เป็นจริง 
ไมํใชํสภาพที่ผู๎ใหญํต๎องการ ซึ่งครูผู๎มีประสบการณ์และผํานการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาแบบ
มอนเตสซอร่ี จะมีความเชี่ยวชาญ ในการสังเกต จดบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรม และ
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 

ในประเทศไทย โรงเรียนเอกชนหลายแหํงใช๎แนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี 
เชํน โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว เป็นการน าเด็กตั้งแตํอายุ 3-6 ขวบ มาจัดกลุํมคละอายุ ใช๎หลักวําการ
เตรียมความพร๎อมของเด็กเร่ิมที่วัยอนุบาล ไมํเน๎นการอํานออกเขียนได๎เชํนเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนมีจุดยืนเร่ืองนี้ชัดเจน และผู๎ปกครองเข๎าใจพร๎อมทั้งให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี มีการจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (I.E.P. Individual Education) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและสํงเสริม
พัฒนาการรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมส าหรับเด็กพิเศษ เพื่อเตรียมความพร๎อมเด็กให๎สามารถ
เรียนรํวมกับเด็กปกติให๎ได๎มากที่สุด เด็กจะท ากิจกรรมเป็นกลุํมๆโดยไมํจ าแนกอายุ จะท ากิจกรรม
สลับกันไปกิจกรรมละ 20 นาที เชํน กิจกรรมพืชผักสวนครัว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น สํวน
กิจกรรมมอนเตสซอร่ีจะใช๎เวลา 1 ชั่วโมง เด็กจะเลือกหยิบอุปกรณ์มอนเตสซอร่ีอยํางอิสระ มาเลํน
บนเสื่อผืนเล็กที่นั่งพอดีตัวและวางวัสดุของเลํนได๎ เมื่อเลํนเสร็จจะต๎องน าไปเก็บในที่ที่ก าหนดไว๎ 
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หมุนเวียนไป มีทั้งอุปกรณ์ที่เลํนคนเดียว และเลํนรํวมกับเพื่อน (บุบผา เรืองรอง ,มอนเตสซอร่ี 
(Montessori Method)) 
 

2.1.1.6 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) 
นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟมีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)โดย 

ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner 1861-1925) ได๎น ามาจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนามนุษย์ไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด๎วยการพัฒนากาย (Body) จิต (Soul) และจิต
วิญญาณ (Spirit)ให๎บรรลุถึง ความดี (Good) ความงาม (Beauty) ความจริง (Truth) แนวคิดของ
มนุษยปรัชญาที่เป็นรากฐานส าคัญในการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ เชื่อวําเมื่อมองดูการเกิดและ
เติบโตของเด็กคนหนึ่ง เราจะเห็นได๎วํา กาย (Body) เป็นสํวนที่พํอแมํเตรียมไว๎ให๎ในโลก สํวนจิต
วิญญาณ (spirit) เป็นจิตเดิมแท๎ของเด็กเองที่มาจากโลกเบื้องบน และเชื่อมโยงกันด๎วยวิญญาณ 
(Soul) พํอแมํและครูมีสํวนชํวยให๎การเชื่อมโยงนี้เป็นไปอยํางราบร่ืนกลมกลืน ความส าคัญของครู
ในอนุบาลวอลดอร์ฟ จึงต๎องเรียนร๎ูที่จะเข๎าใจ “เด็กตามธรรมชาติ” (Natural Childhood) และภาวะ
กึ่งฝัน (Dreamy stated) ที่มีอยูํในวัยเด็ก การศึกษาจึงเสมือนการท าหน๎าที่ปลุกให๎เด็กคํอยๆตื่นขึ้นมา
ในโลก หาวิธีเชื่อมโยงเด็กสูํโลกที่เขาได๎ลงมาเกิด ครูยังต๎องใสํใจในการเตรียมสิ่งแวดล๎อม สถานที่ 
อาคาร ห๎องเรียน บริเวณสวน ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ และของเลํนที่เด็กเลํน ให๎เด็กสามารถ
เชื่อมโยงที่มาที่ไปในธรรมชาติได๎ ตลอดจนพลังธรรมชาติของโลก คือ ดิน น้ า ลม ไฟ ครูได๎น ามา
ประสานในกิจกรรมตําง ๆ ในอนุบาลวอลดอร์ฟอยํางมีศิลปะ เพื่อให๎เด็กได๎เข๎าถึงธรรมชาติอัน
แท๎จริงของโลก และแบํงขั้นพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ (0 – 7 ปี) กาย (Body) พัฒนาผํานพลัง 
เจตจ านง (Will) การมุํงมั่นลงมือท าให๎ส าเร็จ (7 – 14 ปี) จิต (Soul) พัฒนาผํานความร๎ูสึก (Feeling) 
เข๎าถึงความงาม และศิลปะแบบตําง ๆ (14 – 21 ปี) จิตวิญญาณ (Spirit) พัฒนาผํานความคิด 
(Thinking) การตระหนักร๎ู ในคุณธรรม ความดี (บุษบง ตันติวงศ์, 2552) 

ในการศึกษาแนววอลดอร์ฟนั้นครูอนุบาลต๎องให๎ความส าคัญในการจัดการศึกษาให๎
เหมาะสมกับอายุและความสามารถตามวัยของเด็ก ให๎เกิดความสมดุลกัน เกณฑ์อายุของระดับ
อนุบาลวอลดอร์ฟ คือ กํอน 7 ขวบ หรือกํอนฟันแท๎จะขึ้น มนุษยปรัชญายังได๎เผยภาพลักษณ์ของ
มนุษย์อันประกอบไปด๎วย กาย 4 กาย ได๎แกํ รํางกาย กายพลังชีวิต กายความรู๎สึก กายตัวตน ถึงแม๎วํา
กายทั้ง 4 จะมาพร๎อมกันเมื่อคนเราเกิดมาในโลก แตํก็คํอยเผยออกมาทีละกายทุกรอบ 7 ปี จนเด็ก
อายุ 21 ปี จึงมีกายทั้ง 4 ครบสมบูรณ์ หากในระหวํางนั้น มีการสนับสนุนทางการศึกษาอยํางถูกต๎อง
เหมาะสมแกํเด็ก จะยิ่งเป็นประ โยชน์ตํอการพัฒนาเด็กให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในระดับอนุบาล 
เป็นขั้นตอนที่ก าลังสร๎างรํางกายและบํมเพาะกายพลังชีวิต การศึกษาส าหรับเด็กอนุบาลจึงควร
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สํงเสริมพลังเจตจ านง (Will) ของเด็กและการรักษาจังหวะในชีวิตประจ าวัน (Rhythm of life) ของ
เด็กให๎มีความสม่ าเสมอ นอกจากนี้ มนุษย์ยังรับร๎ูโลกผํานสัมผัส ทั้ง 12 แตํในระดับอนุบาล เด็ก ๆ 
รับรู๎ด๎วยสัมผัส 4 อยํางขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ สัมผัสร๎ูที่ผิวกาย (Touch) สัมผัสร๎ูพลังชีวิต (Life) สัมผัสร๎ู
การเคลื่อนไหว (Movement) สัมผัสร๎ูความสมดุล (Balance)  

การจัดประสบการการณ์เรียนร๎ูส าหรับเด็กปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟ  กลําวได๎วําหลักสูตร
และกิจกรรมจัดให๎มีความเชื่อมโยงกัน ทั้ง 3 มิติ คือ  

1. รอบปี (ฤดู เทศกาล วัฒนธรรม) 
2. รอบสัปดาห์ (วิถีชีวิตของคนในชุมชน สังคม ครอบครัว) 
3. รอบวัน (จังหวะชีวิตในหนึ่งวัน)  
ในขณะเดียวกัน มีแนวการจัดประสบการณ์สํงเสริมพลังเจตจ านง (Will) ของเด็ก และ

รักษาจังหวะในชีวิตประจ าวันของเด็กให๎มีความสม่ าเสมอ (Rhythm of life) เชํน การกิน นอน เลํน 
ขับถําย ให๎เป็นเวลาที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เชํนเดียวกับจังหวะลมหายใจเข๎า -ออก ที่มีการเข๎าและ
คลายออก ด๎วยความเข๎าใจที่วํา เด็กอยูํในภาวะกึ่งฝัน และการศึกษาคํอยๆพาให๎เด็กตื่นขึ้น จึงมี
รูปแบบแตกตํางไปจากการศึกษาแนวอ่ืน ๆ ทั้งการจัดห๎องและการจัดกิจกรรมตําง ๆ จะไมํกระตุ๎น
เร๎าให๎เด็กตื่นกํอนวัย รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นการบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนร๎ู ไมํ
เน๎นการสอนของครู ไมํมีการสอนรายวิชาหรือการเรียนเขียนอํานแบบชั้นประถม ทัศนะคติในใจครู
คือ โลกนี้มีความดีงาม (The world is good/The world is beautiful) ครูจึงมุํงเน๎นในการท าเร่ืองนี้ให๎
ปรากฏเสียกํอน  

ส าหรับการจัดห๎องอนุบาล ให๎มีลักษณะเป็น “อนุบาลแบบบ๎าน” โดยมีครูเสมือนแมํ การ
จัดสภาพแวดล๎อมภายในเชํนเดียวกับบ๎านหนึ่งหลังที่มีพร๎อมทุกอยําง ทั้งห๎องครัว ห๎องนอน 
ห๎องนั่งเลํน จัดให๎มีความสวยงามและเหมาะสมกับการใช๎งานในชีวิตประจ าวัน โดยครูจะน าทักษะ
ด๎านศิลปะมาจัดห๎องเรียนให๎อบอํุนนําอยูํ เชํน น าผ๎าย๎อมสีธรรมชาติมาตกแตํงในห๎องเรียน จัดมุม
ฤดูกาลด๎วยตุ๏กตาผ๎าและวัสดุจากธรรมชาติ รวมทั้งอุปกรณ์และของเลํนเด็กก็มาจากวัสดุใน
ธรรมชาติด๎วย  

ห๎องเรียนเน๎นธรรมชาติการเรียนรู๎ในวัยเด็ก เด็กจะเรียนร๎ูผํานการเลียนแบบ โดยมีครูท าให๎
เห็นเป็นแบบอยําง (Imitation) การงานในชีวิตประจ าวัน ครูจะลงมือท างานตําง ๆ ด๎วยตัวเอง ได๎แกํ 
งานบ๎าน งานครัวและงานสวน เชํน การท าความสะอาดบ๎าน การปรุงอาหาร และงานฝีมือ
หัตถกรรม งานทั้งหมดนี้มีพื้นฐานวิชาตํางๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ฯลฯ ทั้งนี้
ประสบการณ์ชีวิตที่ได๎เรียนร๎ู มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู๎คน
ในท๎องถิ่นและตัวเด็ก นอกจากนี้ การเลํนอยํางอิสระโดยไมํแทรกแซง (Free play) เสริมจินตนาการ
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และความคิดสร๎างสรรค์ (Imagination) เด็กจะได๎เลํนอยํางเสรี ด๎วยวัตถุที่มาจากธรรมชาติ ทั้งเลํนใน
ห๎องเรียน เลํนกลางแจ๎ง และกิจกรรมศิลปะรูปแบบตําง ๆ วาดภาพ ระบายสีน้ า ปั้น ร๎องเพลง นิทาน 
ละครหุํน บทกลอน และบทเพลงที่ครูร๎องอยํางไพเราะ เสมือนการบอกก าหนดเวลาแทนออกค าสั่ง  

บทบาทครู ( 3 R ) ได๎แกํ  
1. การท าซ้ า (Repetition) เพื่อให๎เกิดความมั่นคง ครูควรท ากิจกรรมการเรียนการสอนและ

งานบ๎านตําง ๆ อยํางสม่ าเสมอ หรือเรียกวําการท าซ้ า 
2. จังหวะ (Rhythm) เพื่อให๎สิ่งแวดล๎อมมีบรรยากาศอบอํุนและผํอนคลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวัยเด็ก ครูควรจัดตารางประจ าวัน ตารางกิจกรรมในสัปดาห์ และเทศกาลประจ าปี ให๎
สอดคล๎องกับจังหวะที่ราบร่ืนแบบลมหายใจเข๎าและออก ให๎ตารางของชํวงนั้น ๆ เหมาะสมลื่นไหล 
ไมํอัดแนํนหรือติดขัด หรือเรียกวํา การรักษาจังหวะ หรือ ความรู๎สึกแบบทํวงท านอง 

3. เคารพ (Reverence) ด๎วยความตระหนักร๎ูที่วํา “มนุษย์เราเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติ” ท า
ให๎เราอยูํในโลกด๎วยความรู๎สึกกตัญญูและเคารพตํอธรรมชาติ ทั้งยังเคารพตํอศักยภาพของความเป็น
มนุษย์ (อภิสิรี จรัลชวนะเพท,วอลดอร์ฟ (Waldorf)) 

กลําวได๎วํา การศึกษาในโรงเรียนวอลดอร์ฟ จึงมิใชํเร่ืองของระบบวิธีการสอน หากแตํเป็น
เร่ืองของศิลปะ ศิลปะแหํงการปลุกสิ่งที่ด ารงอยูํในตัวมนุษย์ทุกคนให๎ตื่นขึ้นมา ฉะนั้นโรงเรียนวอ
ลดอร์ฟ มิได๎มุํงหมายจะให๎การอบรมสั่งสอน หากแตํมุํงหมายจะปลุก โดยแรกสุดจะต๎องปลุกครูขึ้น
เสียกํอน จากนั้นครูจะต๎องปลุกนักเรียนอีกตํอหนึ่ง คือค ากลําวของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญา
และนักการศึกษาชาวออสเตรีย โดยมุํงหมายให๎เด็กได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุลครบถ๎วนทั้งรํางกาย 
จิตใจ และปัญญา เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งตํอมาได๎กลายเป็นต๎นแบบของเครือขําย
โรงเรียนวอลดอร์ฟจ านวนนับพันแหํงใน 50 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยคือศูนย์การ
เรียนปัญโญทัย ของ นพ.พร พันธุ์โอสถ (บุษบง ตันติวงศ์,2552) 
 

2.1.1.7 แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
นับตั้งแตํพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช๎ การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต๎องตามมาตรา 12 ที่ให๎ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎เป็น
ทางเลือกของครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให๎กับบุตรเอง หากไมํประสงค์จะสํงลูกเข๎า
โรงเรียน โดยสภาพความเป็นจริงการจัดการโดยครอบครัวได๎มีการด าเนินงานมาบ๎างแล๎วกํอน
ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฯ หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฯ 
ประกาศใช๎ การด าเนินงานในเร่ืองนี้ได๎มีการศึกษาองค์ความร๎ูจากตํางประเทศเพื่อน าไปสูํการ
ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมสอดคล๎องกับประเทศไทย พร๎อมทั้งได๎มีครอบครัวที่ตัดสินใจด าเนินการ
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จัดการศึกษาให๎ลูกตามสิทธิที่ครอบครัวได๎รับโดยถูกต๎องตามกฎหมาย Home School หรือ 
การศึกษาโดยครอบครัว คือ การจัดการศึกษาที่พํอแมํหรือผู๎ปกครองได๎จัดขึ้นเพื่อลูก ๆ ของเขาเอง 
โดยมีสิทธิคุ๎มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อยํางมีการเทียบโอนผล
การศึกษาได๎(มูลนิธิเครือขํายครอบครัว,2551) 

แนวการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล (Homeschool) คือ การศึกษาทางเลือก มีการเรียนร๎ู
จากที่บ๎าน เน๎นวิถีชีวิต เร่ืองราวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริง และตามความสนใจของตัวเด็กเป็น
ส าคัญ โดยมีพํอแมํผู๎ปกครองคอยชํวยเหลือ ชี้แนะ ซึ่งวิธีของโฮมสคูลจะท าให๎เด็กเกิดการเรียนร๎ูได๎
เอง รักการเรียนร๎ู และร๎ูวิธีสร๎างองค์ความร๎ูใหมํๆ โฮมสคูลจะต๎องเป็นการจัดกิจกรรมการเ รียนการ
สอน ที่ได๎ถูกวางแผนขึ้นอยํางตั้งใจส าหรับเด็กที่เป็นสมาชิกในครอบครัว โดยกิจกรรมสํวนใหญํ
เกิดขึ้นในบ๎าน และสภาพการณ์แบบครอบครัว แล๎วท าให๎บ๎านกลายเป็นบ๎านแหํงการเรียนร๎ู มีพํอแมํ 
ผู๎ปกครองท าหน๎าที่เสมือนครู หรือผู๎ก ากับดูแลกิจกรรมที่จัดขึ้นที่บ๎าน และแหลํงการเรียนร๎ูตําง ๆ ที่
จะกํอให๎เกิดกระบวนการเรียนร๎ูมาสูํลูก การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ จะเอ้ือเฟื้อตํอพํอแมํที่สนใจ
และต๎องการจัดการศึกษาให๎กับลูกด๎วยตนเอง เพราะการเรียนแบบโฮมสคูลเร่ิมจากความสนใจของ
เด็ก ถ๎าเด็กสนใจเลี้ยงสัตว์ ก็อาจเร่ิมจากหาสัตว์เลี้ยง เชํน ไกํแจ๎ นก ปลา สัตว์น้ าตําง ๆ มาเลี้ยง ให๎
เขาเป็นคนให๎อาหาร ได๎รับผิดชอบ และขยายความร๎ูเพิ่มเติมด๎วยการพาไปดูการซื้อขายปลา พาไป
ลงบํอจับปลา ได๎พูดคุยกับชาวบ๎านผู๎มีประสบการณ์ หรือถ๎าเด็กเร่ิมมีความสนใจอะไร พํอแมํต๎อง
เป็นผู๎กระตุ๎นให๎ทดลองท า ทดลองศึกษาด๎วยตนเอง หรือคอยหาข๎อมูลให๎ เพื่อให๎เกิดการตํอยอด
ไปสูํความรู๎เร่ืองใหมํๆ ตํอไปอยูํเร่ือย ๆ 

ปัจจุบันได๎มีการตั้งศูนย์ประสานงานครอบครัวบ๎านเรียนขึ้น ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ เพื่อสร๎างมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ให๎มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งโฮมสคูลถือเป็นทางเลือกหนึ่ง (วิชาการ.คอม,2557) 
 

2.1.2 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยให๎จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบคลุมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการชํวยเหลือระยะแรกเร่ิมของ เด็ก
พิการและเด็กซึ่งมีความต๎องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็นอยํางอ่ืน โรงเรียน
รัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ศูนย์การเรียนหรือสถานที่
เรียนที่หนํวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
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ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืน นอกจากนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยต๎องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อน าไปสูํการ
พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) 

เมื่อย๎อนกลับไปดูพัฒนาการการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยนั้นปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาแหํงชาติฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ที่นโยบายการศึกษามุํงถึง (1) จัดการศึกษาและสํงเสริม
การอบรมเลี้ยงดูที่เป็นประโยชน์ตํอพัฒนาการของเด็กตามสภาวะความต๎อการพื้นฐานตามวัย ตั้งแตํ
ปฏิสนธิและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ (2) สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยทุกคนได๎รับการ
บริการเพื่อเตรียมความพร๎อมอยํางน๎อย 1 ปีกํอนเข๎าเรียนระดับประถมศึกษา กลําวได๎วําแผนพัฒนา
การศึกษาดังกลําวนี้ นับเป็นจุดเร่ิมต๎นของการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ สํวนการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยสอดคล๎องกับนิยามการศึกษาปฐมวัย เร่ิมในปี พ.ศ. 2540 
กลําวคือ กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าหลักสูตรกํอนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ขึ้น 3 หลักสูตรดังนี้ 
หลักสูตรกํอนประถมศึกษาแรกเกิด -1 ปี หลักสูตรกํอนประถมศึกษาอายุ 1-3 ปี และหลักสูตรกํอน
ประถมศึกษาอายุ 3 - 6 ปี ตํอมาในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับกํอนประถมศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 มติที่ประชุมให๎เปลี่ยนชื่อหลักสูตรกํอนประถมศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให๎
สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 (บังอร เทพเทียน,ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์
,2550) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได๎มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับบริบทสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 
(2560-2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ (2560-2579) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (2552-2561)และแผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (2560 - 2564) น าไปสูํการ
ก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีความส าคัญส าหรับการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีความสอดคล๎องและทันตํอการเปลี่ยนแปลงทุกด๎าน ด๎วยเหตุนี้ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ที่ใช๎อยูํในปัจจุบันจึงเป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาด๎าน
รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ได๎รับการจัดประสบการณ์
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การเรียนร๎ูอยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา 
พํอแมํ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ,2560) 

 
2.1.2.1 การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 

การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย แบํงเป็น 2 กลุํมอายุ คือ กลุํมอายุต่ ากวํา 3 
ปี และกลุํมอายุ 3 - 5  ปี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) กลําวคือ  

1. กลุํมอายุต่ ากวํา 3 ปี ครอบครัวต๎องเป็นแกนหลักในการดูแลและสํงเสริมพัฒนาการ ซึ่ง
บุคคลส าคัญคือ พํอแมํ ผู๎ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว โดยต๎องถือวําเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
ได๎รับการดูแล ชํวยเหลือ ให๎มีชีวิตอยูํรอดปลอดภัยได๎รับการคุ๎มครองป้องกันและได๎รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

2. กลุํมอายุ 3 - 5 ปี ใช๎สถานพัฒนาเด็กหรือรูปแบบอ่ืนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยให๎ครู ผู๎เลี้ยงดูเด็ก ผู๎ดูแลเด็ก รํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครองและครอบครัวในการพัฒนา
เด็ก 

ในสํวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย เรียกวํา “ระดับกํอนประถมศึกษา” หมายถึง การศึกษา
ในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นเด็กเล็ก โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปีและการจัดการศึกษา
ประเภทอนุบาล มี 2 หลักสูตร คือ อนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี ในการรวมอนุบาล
หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 2 ปีไ ด๎รวมชั้นอนุบาล 1 ของหลักสูตร 2 ปีกับชั้นอนุบาล 2 หลักสูตร 3 
ปีไว๎ในชํวงชั้นอนุบาล 2 และรวมชั้นอนุบาล 2 ของหลักสูตร 2 ปีกับชั้นอนุบาล 3 ของหลักสูตร 3 ปี
ไว๎ในชํวงรวมชั้นอนุบาล 3 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559) 

หนํวยงาน แตํกลําวได๎วําอยูํภายใต๎  4 กระทรวงหลัก ๆ คือ กระทรวงศึกษาธิ การ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส าหรับหนํวยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดบริการเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2559) ได๎แกํ 

1. กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเด็กตั้งแตํในครรภ์จนอายุ 3 ปี (0 – 3 ปี) ซึ่งในแตํละปีมีเด็ก
เกิดประมาณปีละ 800,000 คน มีศูนย์เด็กเล็กนําอยูํ จ านวน 58 แหํง มีโครงการส าคัญ คือ โครงการ
หนังสือเลํมแรก โครงการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ และโครงการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
เป็นต๎น 
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2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลเด็กทุกคนที่อยูํในสภาวะ
ยากล าบาก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่อยูํในความดูแลของกระทรวงฯ (จด
ทะเบียน) ประมาณ 1,800 แหํง และสถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงฯ 8 แหํง 

3. กระทรวงมหาดไทย ดูแลเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กอยูํในความ
ดูแลจ านวน 1,078,751 คน  

4. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลเด็กอายุ 
4 – 5 ปี ในรูปแบบของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช). ดูแลเด็กอายุ 3 – 5 ปี มีเด็กอยูํในความดูแลจ านวน 1,101,700 คน 

5. กระทรวงแรงงาน ด าเนินการเร่ืองสํงเสริมให๎มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการ ปัจจุบันมีจ านวน 47 แหํง มีเด็กใช๎บริการจ านวน 2,850 คน 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการเร่ืองการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในนิคมอุตสาหกรรม 
จ านวน 44 แหํง มีการจัดสถานเลี้ยงเด็ก จ านวน 5 แหํง อยูํในระหวํางสํงเสริมให๎มีการจัดเพิ่มขึ้น 
และด า เนินการเร่ืองการควบคุมก ากับการเติมสารไอโอดีนในการผลิตเกลืออุตสาหกรรมและ
น้ าปลา 

7. ส านักพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ได๎ถํายโอนศูนย์เด็กจ านวนประมาณ 2,000 ศูนย์ ให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ตาม พรบ.กระจายอ านาจ  

8. ส านักงานต ารวจแหํงชาติ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ดูแลเด็กอายุ 3 – 5 ปี ใน
รูปแบบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์สํงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ โดยมีเด็กใน
ความดูแลจ านวน 6,222 คน ครูจ านวน 333 คน (ครูในที่นี้คือ อาสาสมัคร, ผู๎ดูแลเด็ก โดยที่ไมํรวม
ครูสังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ (2540) มีนโยบายลดภาระ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยถํายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในปีการศึกษา 2544 โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดจะไมํจัดอนุบาล 3 ขวบ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ สนับสนุนด๎านวิชาการและ 

มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการจัดการอนุบาล 3 ขวบ ซึ่ง
ในการด าเนินงานได๎ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และแจ๎งให๎ส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดด าเนินการตามนโยบาย โดยให๎ความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในด๎านตําง ๆ 
ดังนี ้
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2.1 ด๎านอาคารสถานที่ หากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดขาดแคลนอาคาร
สถานที่ในการจัดอนุบาล 3 ขวบ และประสงค์จะขอใช๎อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให๎
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวํา ด๎วยการขอใช๎อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2539 

2.2 ครูอัตราจ๎างหรือครูที่ท าการสอนอนุบาล 3 ขวบเดิม ในระหวํางที่องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นยังไมํสามารถจ๎างครูผู๎สอนอ่ืนมาทดแทนได๎ ให๎สถานศึกษาให๎ความ
รํวมมือด าเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 ไปตามเดิมกํอน 

2.3 ด๎านวิชาการ ให๎สถานศึกษาสนับสนุนด๎านวิชาการแกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ทั้งในด๎านการเป็นห๎องเรียนต๎นแบบและสนับสนุนเอกสารสื่อตําง ๆ  

 
2.1.2.2 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เดิมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ เทศบาล ได๎จัดการศึกษาปฐมวัยแกํเด็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช๎งบประมาณจากเงินรายได๎เทศบาลเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการ เพื่อ
มุํงพัฒนาความพร๎อมแกํเด็กในวัยดังกลําวตํอไปในระดับประถมศึกษา ในขณะเดียวกันสํวนราชการ
ตําง ๆ ที่ด าเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎แกํ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ด าเนินการในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 7,520 แหํง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยูํใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ด าเนินการในวัด/มัสยิด เรียกวําศูนย์อบรมเด็กกํอนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด 
จ านวน 4,155 แหํง และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ (สปช.) ด าเนินการใน
โรงเรียน เรียกวําการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จ านวน 2,651 แหํง รวมทั้งสิ้น 14,326 แหํง สํวน
ราชการดังกลําวตํางมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศักยภาพในการศึกษาตํอในระดับ
ประถมศึกษาเชํนเดียวกัน แตํยังพบวํามีโครงสร๎างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการที่แตกตํางกัน กลําวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชนบริหารงานโดย
คณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทน ผู๎ปกครอง/ผู๎น าท๎องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กกํอน
เกณฑ์ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมกํอนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด 
ประกอบด๎วย ผู๎แทนครูผู๎สอน ผู๎แทนครูพี่เลี้ยง ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนองค์กรชุมชน ผู๎แทน
สถานศึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ๎าอาวาส/อิหมําม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล 3 
ขวบ ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู๎บริหาร
โรงเรียน (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น,2559) 
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อยํางไรก็ตาม เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สํวนราชการตําง ๆ ด าเนินการได๎ถํายโอนให๎เทศบาล 
และองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งเป็นหนํวยการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล เป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการแทนตั้งแตํปี พ.ศ.2545 เป็นต๎นมา
จนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ภายใต๎การสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นทั้งในด๎านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร ภารกิจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องด าเนินการตํอเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรบัผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นสถานศึกษาแหํงแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถให๎บริการตอบสนองชุมชนด๎านการจัดการศึกษาแกํเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึงและเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ านาจหน๎าที่ และเจตนารมณ์ของรัฐบาล (กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น,2559) 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบํง
มาตรฐานออกเป็น 6 ด๎าน (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น,2559) ดังนี ้

1. มาตรฐานด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. มาตรฐานด๎านบุคลากร 
3. มาตรฐานด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 
4. มาตรฐานด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. มาตรฐานด๎านการมีสํวนรํวม และสํงเสริมสนับสนุน 
6. มาตรฐานด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาทิ เชํน ผล

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555 พบวํา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานมี 19,376 แหํง (ระดับพื้นฐาน 5,516 แหํง ระดับดี 7,421 
แหํง และระดับดีมาก 6,439 แหํง) และไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน 667 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 27.52  37.02  
32.13 และ 3.33 ตามล าดับ อยํางไรก็ตาม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แม๎จะผํานเกณฑ์มาตรฐานแตํ
จากการด าเนินงานพบวําสํวนใหญํยังคงประสบปัญหาทั้งในด๎านการด าเนินงานและความพร๎อม
ของทรัพยากร จากงานวิจัยเร่ืองการดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในชํวงเวลาเดียวกัน ได๎ชี้ถึง
ความแตกตํางในด๎านคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญํและขนาดเล็ก และ
คุณภาพของครูพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งในการประเมินคุณภาพของกรมอนามัย 
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เมื่อปี 2552 ได๎ชี้ถึงสภาพที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังขาดความพร๎อมในการจัดการดูแลและการ
จัดการศึกษา อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร๎อยละ 40 ที่มีของเลํนไมํเพียงพอกับจ านวนเด็กร๎อยละ 37 
ของเลํนอยูํในสภาพช ารุดรอการซํอมแซม ร๎อยละ 24 ห๎องน้ ามีสภาพช ารุด และร๎อยละ 3.8 ไมํ
สามารถจัดหาที่นอนให๎เด็กนอนได๎ ร๎อยละ 60 มีหนังสือนิทานไมํเพียงพอ และมีเพียงร๎อยละ 35.6 
จัดกิจกรรมเลํานิทานให๎เด็กฟังทุกวัน สํวนปัญหาการบาดเจ็บของเด็กที่พบบํอยที่สุดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก คือ การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล๎มมีสูงถึงร๎อยละ 37.5 ตามมาด๎วยอุบัติเหตุจากเคร่ือง
เลํนสนามร๎อยละ 28.6 สํวนในด๎านสุขภาพและพัฒนาการ มีเด็กฟันผุสูงถึงร๎อยละ 92 ในสํวนผู๎ดูแล
เด็กงานวิจัยดังกลําวชี้อีกด๎วยวําร๎อยละ 51 ขาดความร๎ูและทักษะในการเลี้ยงดูเด็กอยํางพอเพียง จาก
ข๎อมูลดังกลําวได๎ชี้ให๎เห็นวําการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการตรวจสอบคุณภาพ
จากหนํวยงานที่รับผิดชอบระดับหนึ่ง ซึ่งยังชี้ถึงความเหลื่อมล้ าในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีขนาดและความพร๎อมแตกตํางกัน  (พัชรา เอ่ียมกิจการ , 2557) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค (2560) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย สรุปถึงสถานการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในปี 2557 ไว๎
ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน 19,820 แหํงทั่วประเทศ จากทั้งหมด 8,800 ต าบล เด็กในศูนย์ (อายุ 
2-3 ปี) จ านวน 940,152 คน  ครู/พี่เลี้ยงเด็ก จ านวน 53,150 คน อัตราสํวนพี่เลี้ยงตํอเด็ก ประมาณ 
1:20 มีเด็กประมาณร๎อยละ 25 ไมํมีโอกาสได๎รับบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นทางการแบบใดแบบ
หนึ่ง งานวิจัยของสภาการศึกษาแหํงชาติ ปี พ.ศ. 2551 พบวํา ร๎อยละ 34 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 8,276 แหํงเทํานั้นที่ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่ าของรัฐบาล (ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
,2560) 
 
2.2. นโยบาย และมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2522 โดยได๎จัดท าแผนพัฒนา
เด็กระยะยาวและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2522-2542 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2535 ได๎จัดท า
แนวนโยบายการพัฒนาเด็กโดยใช๎สภาวะความต๎องการพื้นฐานและบริการส าหรับเด็ก ตลอดจนการ
ตั้งคณะกรรมการการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและจัดท าข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให๎การศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) อยํางไรก็ตาม ในสํวนนี้จะน าเสนอนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยที่ส าคัญในปัจจุบัน   
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2.2.1 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ. 2560  
ใน หมวด 3 วําด๎วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ระบุในมาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทย บุคคลยํอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได๎และได๎รับความคุ๎มครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเทําที่การใช๎สิทธิหรือเสรีภาพเชํนวํานั้นไมํกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายตํอ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมํละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต๎องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได๎บัญญัติเงื่อนไขไว๎ กฎหมายดังกลําว
ต๎องไมํขัดตํอหลักนิติธรรม ไมํเพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกํเหตุ
และจะกระทบตํอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได๎ รวมทั้งต๎องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว๎ด๎วย 

มาตรา 27 บุคคลยํอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได๎รับความคุ๎มครองตาม
กฎหมายเทําเทียมกัน 

หมวด 14 วําด๎วยเร่ืองการปกครองสํวนท๎องถิ่น ระบุในมาตรามาตรา 250 องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตามหลักการพัฒนาอยํางยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให๎เป็นหน๎าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละรูปแบบ หรือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
หนํวยงานหลัก ในการด าเนินการใดให๎เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต๎องสอดคล๎องกับรายได๎
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลําวอยํางน๎อยต๎องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน๎าที่ และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่
เกี่ยวกับหน๎าที่และอ านาจดังกลําวของสํวนราชการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วย 

ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน๎าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ถ๎าการรํวมด าเนินการกับเอกชนหรือหนํวยงานของรัฐหรือการมอบหมายให๎
เอกชนหรือหนํวยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถิ่นมากกวําการที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะรํวมหรือมอบหมายให๎
เอกชนหรือหนํวยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได๎ 

รัฐต๎องด าเนินการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีรายได๎ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาการหารายได๎ขององค์กรปกครองสํวน
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ท๎องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให๎สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได๎อยํางเพียงพอ ในระหวํางที่ยังไมํอาจ
ด าเนินการได๎ ให๎รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปพลางกํอน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ต๎องให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่ง
ต๎องท าเพียงเทําที่จ าเป็นเพื่อการคุ๎มครองประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสํวนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช๎จํายเงินอยํางมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกตํางขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละรูปแบบ และต๎องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแหํงผลประโยชน์ และการป้องกันการก๎าวกํายการปฏิบัติ
หน๎าที่ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นด๎วย 

 
2.2.2 ข๎อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) 
จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงตํอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มุํงเน๎นให๎มี

การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 -2561) รัฐบาลจะ
มุํงเน๎นให๎คนไทยได๎เรียนร๎ูตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนร๎ูของคนไทย เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนร๎ูอยํางทั่วถึง
และมีคุณภาพ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
หลักการและกรอบแนวคิดเน๎นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนร๎ู พร๎อมทั้งเสนอกลไกที่จะ
กํอให๎เกิดผลตํอการพัฒนาการศึกษาอยํางเป็นระบบ ไมํใชํสํวนหนึ่งสํวนใดของระบบ และพิจารณา
ระบบการศึกษาและเรียนร๎ูในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต๎องเชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ๎างงาน เป็น
ต๎น  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) มีวิสัยทัศน์วํา “คนไทยได๎
เรียนร๎ูตลอด ชีวิตอยํางมีคุณภาพ” ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร๎ูอยํางเป็น
ระบบ โดยเน๎นประเด็นหลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนร๎ูของ
คนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนร๎ู  และ 3)สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552) 
คือ  
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1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมํ ให๎มีนิสัยใฝ่เรียนร๎ู ตั้งแตํปฐมวัย สามารถเรียนร๎ูด๎วยตนเอง
และแสวงหาความร๎ูอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก๎ปัญหา ริเร่ิม
สร๎างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์สํวนรวม ท างานเป็นกลุํมได๎ มี
ศีลธรรม คุณธรรม คํานิยม จิตส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย ก๎าวทันโลก เป็นก าลังคนที่มี
คุณภาพ มีทักษะความร๎ูพื้นฐานที่จ าเป็น สมรรถนะ ความร๎ู ความสามารถท างานมีประสิทธิภาพ มี
โอกาสเรียนรู๎อยํางเทําเทียมเสมอภาค 

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ เป็นผู๎เอ้ืออ านวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนร๎ู เป็นวิชาชีพที่มีคุณคํา มี
ระบกระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเกํงและดี มีใจรักมาเป็นครูอยํางตํอเนื่อง มี
สภาพวิชาชีพที่เข๎มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํงเรียนร๎ูยุคใหมํ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํง
เรียนรู๎ทั้งในระบบ นอกระบบและแหลํงเรียนรู๎ตามอัธยาศัยเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูตลอดชีวิต  

4. พัฒนาการบริหารจัดการใหมํ มุํงเน๎นการกระจายอ านาจสูํสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
และอปท.รวมทั้งการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองชุมชน เอกชน และทุกภาคสํวน มีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรํงใส เป็นธรรมตรวจสอบได๎ มีการน าระบบและวิธีการ
บริหาร จัดการแนวใหมํ ควบคูํกับการสร๎างผู๎น าการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยให๎ผู๎เรียนเลือกรับบริการ 

ถ๎าวิเคราะห์ประเด็นหลักดังกลําวนี้ จะสํงผลให๎คนไทยยุคใหมํ เป็นบุคคลดังนี้ 1) สามารถ
เรียนร๎ูได๎ด๎วยตนเอง รักการอําน และมีนิสัยใฝ่เรียนร๎ูตลอดชีวิต 2) มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถคิด วิเคราะห์ แก๎ปัญหา คิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 3) มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกํ
ประโยชน์สํวนรวม สามารถท างานเป็นกลุํม และ 4) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม 
จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถก๎าวทันโลก (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2552) 

 
2.2.3 รํางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (2560-2564) 
รํางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (2560-2564)(คณะกรรมการสํงเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ, 2560) มีวิสัยทัศน์ คือ เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
พัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย เป็นพลเมืองสร๎างสรรค์ และมีสํวนรํวมในฐานะภาคีที่มีพลังใน
กระบวนการพัฒนา ประกอบด๎วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและสร๎างภูมิคุ๎มกันเด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์เพื่อให๎
เด็กและเยาวชนทุกกลุํมได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตามชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู๎เต็มศักยภาพเพื่อให๎เติบโตเป็น พลเมืองสร๎างสรรค์และเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลไกสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอยํางมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์เพื่อให๎กลไกสภาพแวดล๎อม (ครอบครัว ศาสนา 
โรงเรียน ชุมชน และสื่อ) ที่ปลอดภัยส าหรับ การด ารงชีวิตและเอ้ือตํอการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน เพื่อให๎เด็กและเยาวชนสามารถอยูํ ในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์เพื่อให๎
ภาพลักษณ์ที่มีคุณคําและทันสมัยของเด็กและเยาวชนและการมีสํวนรํวมอยํางมีคุณภาพ ของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการพัฒนา เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในฐานะผู๎ขับเคลื่อน
และดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาศักยภาพอยํางเป็นระบบ เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสํงเสริมบทบาทและระดมความรํวมมือของทุกภาคสํวน  ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์เพื่อให๎เกิดการขับเคลื่อนงานด๎านเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ตั้งแตํ
ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรํวมกันขับเคลื่อนใน
ลักษณะการระดมสรรพก าลังและ ทรัพยากรจากภาคีเครือขํายที่ประกอบด๎วยองค์กรภาครัฐ  องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค์กรภาคประชาสังคม  องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กร
เด็กและเยาวชน เพื่อให๎การขับเคลื่อน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอยํางแท๎จริง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มี
เป้าประสงค์เพื่อให๎บุคลากรด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็ก
และ เยาวชนในกระบวนการพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการข๎อมูลสารสนเทศด๎าน
เด็กและเยาวชน และมีระบบศูนย์ข๎อมูลและเครือขํายการเรียนร๎ูด๎านการมีสํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบและกระบวนการบริหารจัดการใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งใหมํที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
2.2.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (2560-2564) 
ชํวงต๎นปีพ.ศ. 2560 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎จัดท ารํางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด๎านเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด๎วย 7 ยุทธศาสตร์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 16 มกราคม 2560) 
ได๎แกํ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการและการให๎เด็กเข๎าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย (เด็กอายุแรกเกิด
ถึง 6 ปีกํอนเข๎าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาบทบาทการเป็นพํอเป็นแมํ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของ
ครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดระบบข๎อมูล และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการด าเนินการ

ทางกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การวิจัย การพัฒนา และเผยแพรํองค์ความรู๎ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล และ

การสนับสนุนเครือขํายการปฏิบัติงาน 
เมื่อย๎อนกลับไปที่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย(0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 

– 2559 ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติฉบับแรกของประเทศไทย มี
จุดมุํงหมายที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยชํวงอายุ 0 – 5 ปี ทุกคน อยํางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ ตามวัย โดย
มีครอบครัวเป็นแกนหลัก ผู๎มีหน๎าที่ดูแลเด็กและทุกภาคสํวนของสังคมได๎มีสํวนรํวมในการ
จัดบริการและสิ่งแวดล๎อมที่ดี เหมาะสม สอดคล๎องกับภาพของท๎องถิ่น นโยบายดังกลําว
ประกอบด๎วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) คือ  

1. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมพํอแมํและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
3. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในขณะที่ แผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1) ตาม

นโยบายรัฐบาลด๎านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 จัดท าขึ้นเพื่อให๎เด็กปฐมวัยทุกคน (แรกเกิดถึง
กํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1)  ได๎รับการพัฒนารอบด๎านตามวัย อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง รัฐบาลจึง
มีมติให๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1) พ.ศ. 
2555 – 2559 โดยมีสาระครอบคลุมนโยบายของรัฐทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2555,2556) ดงันี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เด็กทุกคนได๎รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
เป้าหมายคือ (1) เด็กทุกคนในชํวงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1 ได๎รับ

บริการด๎านสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2559 (2) เด็กแรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1 ร๎อยละ 90 มี
พัฒนาการตามวัยในทุกด๎าน ภายในปี พ.ศ. 2559 (3) เด็กทุกคนในชํวงอายุ 3 ปี ถึงกํอนเข๎า
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ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความต๎องการได๎รับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกรูปแบบ 
ภายในปี พ.ศ. 2559 และ (4) เด็กทุกคนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุครบ 6 ปี ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ภายในปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป้าหมายคือ (1) เด็กแรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1 ได๎รับไอโอดีนในอาหารอยําง

เพียงพอ (2) หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต๎องได๎รับไอโอดีนในอาหารอยํางเพียงพอ และได๎รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน และ (3) หญิงที่เลี้ยงลูกด๎วยนมแมํทุกคนระยะ 6 เดือนแรกต๎องได๎รับไอโอดีนในอาหาร
อยํางเพียงพอ และได๎รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
เป้าหมายคือ เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกํอนเข๎าประถมศึกษาปีที่ 1) ทุกคนได๎รับการอบรมเลี้ยง

ดูอยํางมีคุณภาพ เพื่อมีพัฒนาการดีอยํางรอบด๎านและตามวัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลไกการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป้าหมายคือ (1) ก ากับติดตามมาตรการที่แตํละกระทรวงก าหนดเพื่อให๎สอดคล๎องกับ

นโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ (ก.พ.ป.) (2) มี
คณะกรรมการระดับจังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2559 และ (3) ระบบข๎อมูลด๎านเด็กปฐมวัย การส ารวจ
ข๎อมูล การวิจัยตําง ๆ สามารถชํวยในการวางแผน และติดตามประเมินสถานการณ์อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
มีหลายมาตราที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎แกํ  
มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย   
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู๎ปกครองมีหน๎าที่จัดให๎บุตรหรือบุคคลซึ่งอยูํในความดูแลได๎รับ

การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องตลอดจนให๎ได๎รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร๎อมของครอบครัว 

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



  40 

มาตรา 13 (1) บิดา มารดา หรือผู๎ปกครองมีสิทธิได๎รับสิทธิประโยชน์ ดังตํอไปนี้การ
สนับสนุนจากรัฐ ให๎มีความร๎ูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให๎การศึกษาแกํบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูํในความดูแล 

มาตรา 14  (1) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ
ได๎รับ การสนับสนุนจากรัฐให๎มีความร๎ูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูํในความดูแล
รับผิดชอบ 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎จัดในสถานศึกษาดังตํอไปนี้ 
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎แกํ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์

ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการชํวยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต๎องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยํางอื่น 

2. โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 

3. ศูนย์การเรียน ได๎แกํ สถานที่เรียนที่หนํวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคลครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็น
ผู๎จัด 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนร๎ูและพัฒนา
ตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

 
2.2.6 กรอบการบูรณาการความรํวมมือกลุํมเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง 
กลําวคือ การบูรณาการความรํวมมือ 4 กระทรวงหลัก (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กระทรวงสาธารณสุข,2560) ประกอบด๎วย กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข เพื่อพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให๎หนํวยงาน
บูรณาการท าหน๎าที่รํวมกัน ในกลุํมเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ได๎รํวมกันก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
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เพื่อให๎เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 700 มีอีคิวไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานร๎อยละ 70 มีทักษะ 
แบํงปัน ท างานเพื่อสํวนรวม ดูแลชํวยเหลือตนเองและแข็งแรง โดยมีเป้าหมายให๎เด็กไทยแข็งแรง 
เกํง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนร๎ู ซึ่งปัจจุบัน ไอคิว อีคิวต่ ากวําคํากลางมาตรฐานสากล  มีพัฒนาการลําช๎าร๎อย
ละ 21 น้ าหนักแรกคลอดต่ ากวําเกณฑ์ร๎อยละ 10  รูปรํางสมสํวนเพียงร๎อยละ 64.7  

วิสัยทัศน์ คือ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นร๎ูและเรียนร๎ูได๎ด๎วยตนเอง
ตลอดชีวิต มีความร๎ูมีทักษะและทัศนคติที่เป็นคํานิยมที่ดี มีสุขภาพรํางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์ คือ 1)เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมือง
สร๎างสรรค์และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคม และ 2) เด็กทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เป้าหมายเด็กไทย คือ ดี มีวินัย (Heart) เกํง (Head) ใฝ่เรียนรู๎ มีทักษะ (Hand) แข็งแรง(Health) 
ตารางที่  1 มาตรการและตัวชี้วัด 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยงายรับผิดชอบ 
1. สํงเสริมการเกิดอยํางมี
คุณภาพ 

- ทารกแรกเกิดน้ าหนักน๎อยกวํา 
2,500 กรัม ไมํเกินร๎อยละ 7 

สาธารณสุข 

2. สํงเสริมการเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ 

- ร๎อยละ 63 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสม
สํวน 

สาธารณสุข 

3.สํงเสริมพัฒนาการเด็ก
สมวัย 

- ร๎อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

พัฒนาสังคมฯ/สาธารณสุข/
มหาดไทย/ศึกษาธิการ 

4. สํงเสริมครอบครัวอบอํุน
และชุมชนเข๎มแข็ง 

- ร๎อยละ 70 ครอบครัวและชุมชน
มีความเข๎มแข็ง 

พัฒนาสังคมฯ/มหาดไทย 

5. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลคุณภาพ 

- ร๎อยละ 70 ของศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาสังคมฯ/ศึกษาธิการ/
ศึกษาธิการ/กรุงเทพมหานคร 

6. เตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎าประถมศึกษา 

- ร๎อยละ 70 เด็กผํานการประเมิน
ความพร๎อมกํอนเข๎ารับการศึกษา 

พัฒนาสังคมฯ/สาธารณสุข/
มหาดไทย/ศึกษาธิการ 

(ที่มา: คูํมือการบูรณาการความรํวมมือ 4 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิตในชํวง วัยปฐมวัย (0 -6 ปี),
เอกสารประกอบการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการบูรณาการความรํวมมือ 4 กระทรวง การพัฒนาคน
ตลอดชํวงชีวิต (กลํุมเด็กปฐมวัยและผู๎สูงอายุ), 30 มีนาคม 2560) 
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2.2.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
กฎหมายฉบับนี้ ได๎มีการก าหนดบทบาทและหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเร่ือง

การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยไว๎ในหลายมาตรา  ดังนี้ 
มาตรา 16 ให๎เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการ 

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะ 
(9) การจัดการศึกษา   
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู๎ด๎อยโอกาส   
มาตรา  17 ภายใต๎บังคับมาตรา 16 ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจหน๎าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะ 
(6) การจัดการศึกษา 
(27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู๎ด๎อยโอกาส 
มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบลอาจมีรายได๎จากภาษี อากร 

คําธรรมเนียม และเงินรายได๎ โดยเฉพาะ 
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ 

มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ด าเนินการ ดังนี้   
(ก) ให๎ด าเนินการถํายโอนภารกิจการให๎บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยูํใน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช๎บังคับแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
(ข) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ๎อนระหวํางรัฐ และองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให๎บริการในเขตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎ด าเนินการ
ให๎เสร็จสิ้นภายในสี่ปี  

(ค) ภารกิจที่รัฐจัดให๎บริการในเขตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ กระทบ
ถึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในสี่ปี   

(ง) ภารกิจที่ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให๎ด าเนินการให๎เสร็จสิ้น ภายในสี่
ปี   

(5) การจัดตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับบริการสาธารณะ
ในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎รัฐจัดสรรอุดหนุนให๎เป็นไปตามความจ าเป็น และ
ความต๎องการของท๎องถิ่นนั้น 
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2.2.8 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
มาตรา 50  ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน๎าที่ต๎องท าในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ 

(6) ให๎ราษฎรได๎รับการศึกษาอบรม 
(7) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

มาตรา 54 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
โดยเฉพาะ 

(4) ให๎มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(9) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 

 
2.2.9 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก๎ไข 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 6 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมายองค์การบริหารสํวนต าบล มีหน๎าที่ต๎องท าในเขตองค์การ

บริหารสํวนต าบล โดยเฉพาะ   
(5) การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
(6) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ   
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท๎องถิ่น   
(9) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือ

บุคลากรให๎ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
มาตรา 68 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมายองค์การบริหารสํวนต าบล อาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารสํวนต าบลโดยเฉพาะ   
(4) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและ

สวนสาธารณะ   
(7) บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

มาตรา 82 องค์การบริหารสํวนต าบล อาจมีรายได๎ ดังนี้   
(6) รายได๎อื่นตามที่รัฐบาลหรือหนํวยงานของรัฐจัดสรรให๎   
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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2.2.10 มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อใช๎

เป็นแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให๎การด าเนินงานพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจ าแนกออกเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 6 ด๎าน ประกอบด๎วย 
มาตรฐานท่ี 1 ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบํงการบริหารจัดการเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการบริหารงาน ด๎านการบริหารงบประมาณ และด๎านการบริหารงานบุคคล 

ด๎านการบริหารงาน 
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต๎องมีความพร๎อมด๎านงบประมาณ อาคารสถานที่ และก าหนดให๎มีโครงสร๎างสํวนราชการ
รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ ได๎แกํ สํวน/กอง/ส านักงานการศึกษา โดยให๎ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี ้

1. การจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต๎องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และจะต๎องมีจ านวนเด็กเล็ก 2-5 ปี ที่จะเข๎ารับบริการไมํน๎อยกวํา 20 คน 

2. จัดท าโครงการและแผนจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบสภา 
3. จัดท าประกาศจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. จัดท าแผนการด าเนินงาน ได๎แกํ ส ารวจส ามโนประชากรเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี แผนรับ

นักเรียน การจัดบุคลากร การจัดชั้นเรียน และงบประมาณ เป็นต๎น 
5. จัดท าระเบียบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด๎วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นทราบ  
การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. จัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต๎องการของชุมชน 
2. ให๎คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเร่ืองเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด 

ตามล าดับ เพื่อให๎ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
ท๎องถิ่น 

3. จัดท าแผนการย๎าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. จัดท าประกาศย๎าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.  รายงานการย๎าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นทราบ 
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การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให๎คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการยุบ

เลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสนอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎นสังกัดเพื่อด าเนินการ ตามขั้นตอน
ตํอไป 

1. จัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต๎องการของชุมชน 
2. น าผลการประชาคมพิจารณาเสนอผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อเสนอขอ

ความเห็นชอบจากสภาท๎องถิ่น 
3. จัดท าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
4. รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นทราบ 
 
การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให๎การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ และสํงเสริม

พัฒนาการเรียนร๎ูให๎เด็กเล็กได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแตํละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนร๎ูและแนวทางการ
จัดการเรียนร๎ูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม เพื่อให๎เด็กเล็ก
ได๎รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแตํละชํวงอายุ สอดคล๎องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให๎เด็กเล็ก พร๎อมที่จะเข๎ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ตํอไป ดังนี ้

ระยะเวลาการเรียนรู๎ในรอบปีการศึกษา เร่ิมต๎นปีการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม และสิ้นปี
การศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกัน แล๎ว
ไมํน๎อยกวํา 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษา ดังนี้ 

1. ภาคเรียนที่ 1 วัน เปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม 
2. ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน ของปี

ถัดไป 
การให๎บริการสํงเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได๎แกํ 
1) อาหารกลางวัน 
2) อาหารวําง 
3) เคร่ืองนอน 
4) อาหารเสริม (นม) 
5) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ 
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6) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
7) บริการอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อม เชํน เป็นศูนย์ 3 วัย และหรือ

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน เป็นต๎น 
การให๎บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และสํงเสริมพัฒนาการเรียนร๎ูให๎เด็กเล็กอายุ 2-

5 ปีที่มีภูมิล าเนาอยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น หรือใกล๎เคียงได๎ตามศักยภาพขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดประสบการณ์ และสํงเสริมพัฒนาการเรียนร๎ู ให๎เด็กเล็กมีการพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด๎าน (ด๎านรํางการ อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของ
เด็กแตํละคนตามมาตรฐานการด าเนินงานและกิจกรรมตามหลักสูตร 

กรณีจ าเป็นต๎องใช๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ตํอราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ไมํอาจเปิด
เรียนได๎ตามปกติ ให๎ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ไมํเกิน 15 วัน  
หากเป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให๎ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสั่งปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ไมํเกิน 30 วัน โดยให๎ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต๎องก าหนดการเรียนชดเชย
ให๎ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด๎วย บุคคลที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พิจารณาคัดเลือกและแตํงตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผู๎ด ารงต าแหนํง 
ดังนี ้

1) ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา 
2) ผู๎น าทางศาสนา 
3) ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) ผู๎แทนชุมชน 
5) ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
6) ผู๎แทนครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 

โดยให๎คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎าน

ตําง ๆ ให๎ได๎คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. เสนอแนะให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกํ
ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

3. เสนอแนะให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย๎ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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4. พิจารณาเสนอผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด๎าน
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการสํงเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ ตาม
หลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7. สํงเสริมสนับสนุนความรํวมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

8. ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และจังหวัดก าหนด 
 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได๎รับการอุดหนุนจาก

กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น จากเงินรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเงิน
รายได๎ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้ 

 
งบประมาณที่ได๎รับการอุดหนุนจากรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดังนี้ 
- คําอาหารเสริม (นม) 
- คําอาหารกลางวัน 
- คําตอบแทน และคําครองชีพของบุคลากร 
- เงินประกันสังคมของบุคลากร 
- คําวัสดุการศึกษา 
- คําพาหนะน าสํงเด็กไปสถานพยาบาล 
- ทุนการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น อ่ืนๆ 
 
งบประมาณเงินรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
วิธีการหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองสํวนท๎อง ถิ่น  จัดท า

แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพื่อน าเข๎าสูํแผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท๎องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  จัดท าแผนจัดหาพัสดุรายปี  จัดท าแผนจัดหาพัสดุ  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ พัสดุฯ จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจํายในหมวดรายจํายตําง ๆ เพื่อ
การรายงาน และการตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณ 

 
 งบประมาณเงินรายได๎ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
พ.ศ.2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎องการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

วิธีด าเนินการ 
1. แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน วัสดุ พัฒนา

เด็ก ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน๎าสํวนการศึกษา หรือผู๎แทนเป็นประธาน หัวหน๎า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎าน
สาธารณสุข และผู๎แทนผู๎ปกครองในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ 

2. แจ๎งหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ส ารวจความต๎องการใน
การใช๎สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องโดยให๎ค านึงถึงความปลอดภัย 
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับจิตวิทยาการเรียนรู๎ของเด็กแตํละวัย 

3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

4. จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
5. ด าเนินการเบิกจํายสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ที่ได๎มาให๎กับหัวหน๎าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข๎องการ

บริหารงานบุคคล   กรณีที่เป็นพนักงานจ๎าง  การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 
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จ๎างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนท๎องถิ่นก าหนด 
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทําเทียมในโอกาส และประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญด๎วย
กระบวนการที่ได๎มาตรฐาน ยุติธรรมและโปรํงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีและการก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู๎ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดสํวน (ครู: นักเรียน) 1: 20 
หากมีเศษตั้งแตํ 10 คน ขึ้นไป ให๎เพิ่มผู๎ดูแลเด็กได๎อีก 1 คน โดยจัดการศึกษาห๎องละ 20 คน ส าหรับ
อัตราผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก และต าแหนํงอ่ืน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาก าหนดให๎มีได๎ ตาม
จ านวนที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
มาตรฐานท่ี 2 ด๎านบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด๎วย

หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงาน
จ๎างที่ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน จะต๎องมีคุณสมบัติ บทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่
เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม 
เลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการด๎วยความเหมาะสม
อยํางมีคุณภาพ 

1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1) มีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือ

ทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ 
2) ได๎ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท๎องถิ่น

ติดตํอกันมาไมํน๎อยกวํา 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ๎างหรือ หนํวยงานซึ่งระบุ
ลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได๎ปฏิบัติ 

3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู๎  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
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4. จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานด๎านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 

5. ประสานความรํวมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

6. เป็นผู๎แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือขํายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

7. นิเทศ สํงเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูของครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก 

8. จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย 

 
2. ครูผู้ดูแลเด็กคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1) มีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือ

ทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ 
2) ได๎ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท๎องถิ่น

ติดตํอกันมาไมํน๎อยกวํา 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ๎างหรือหนํวยงานซึ่งระบุ
ลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได๎ปฏิบัติ 

3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ และสํงเสริมการเรียนร๎ูของผู๎เรียนด๎วย

วิธีการทีห่ลากหลาย โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 
5. ปฏิบัติงานความรํวมมือกับเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ตามหลักสูตรก าหนด 
7. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
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9. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
10. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
11. จัดท าเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
12. ประสานสัมพันธ์ระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง ชุมชน 
13. พัฒนาตนเองให๎มีความก๎าวหน๎าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
14. จัดให๎มีการประเมินพัฒนาการผู๎เรียน 
15. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
16. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
17. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได๎แกํ นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และรอง

นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางยั่งยืน 
2. สนับสนุนงบประมาณด๎านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ การพัฒนา

บุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้งคุณภาพครูผู๎ดูแลเด็ก สภาพแวดล๎อม วิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

3. สํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็ก พํอแมํ ผู๎ปกครอง เยาวชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพื่อเสริมสร๎างความรักความอบอํุนในครอบครัว 

4. สํงเสริมสนับสนุนความรํวมมือของบุคลากรในศูนย์ฯ และเครือขํายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

5. ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวน 

6. ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
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มาตรฐานท่ี 3 ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.ด้านอาคารสถานท่ี 
1.1 ที่ตั้ง 

1. สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยูํในพื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสม และไมํอยูํใน
พื้นที่ เสี่ยงอันตราย หากไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ต๎องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยตา
มาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม 

2. ไมํควรอยูํใกล๎ถนน หรือใกล๎ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจรจรคับคั่ง หากมี
ความจ าเป็นต๎องสร๎างให๎หํางจากแนวถนนไมํน๎อยกวํา 20 เมตร และมีรั้วป้องกันอันตราย 

3. พื้นที่กํอสร๎างควรเป็นพื้นที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได๎อยํางปลอดภัย และเป็น
พื้นที่ที่น้ าทํวมไมํถึง 
1.2 จ านวนชั้นของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็นอาคาร 

2 ชั้น ต๎องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของห๎องจาก
พื้นถึงเพดานไมํน๎อยกวํา 2 เมตร 

1.3 ทางเข๎า-ออกตัวอาคารมีความกว๎างที่สามารถเคลื่อนย๎ายเด็กออกจากตัวอาคารสะดวก
หากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินตําง ๆ 

1.4 ประตู-หน๎าตําง ต๎องมีความแข็งแรง อยูํในสภาพใช๎งานได๎ดี มีขนาด และจ านวน
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห๎อง ความสูงของขอบหน๎าตําง ควรสูงจากพื้นไมํน๎อยกวํา 80 
เซนติเมตร นับจากพื้น และหน๎าตํางมีความกว๎างและความสูงไมํน๎อยกวํา 1 เมตร เพื่อให๎เด็ก
มองเห็นสิ่งแวดล๎อมได๎กว๎างและชัดเจน 

1.5 บันได ไมํลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว๎างแตํละชํวงไมํน๎อยกวํา 1 เมตร ความสูงตั้ง
ของบันไดไมํเกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว๎างไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นต๎องมี
ลูกกรง และราวบันได มีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะหํางของลูกกรงต๎องไมํเกิน 17 
เซนติเมตร ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ 

1.6 พื้นที่ใช๎สอยภายใน พื้นที่ใช๎สอยต๎องจัดให๎มีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย 
และเพียงพอเหมาะสมกับการท ากิจกรรมของเด็ก โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.6.1 บริเวณพื้นที่ส าหรับการนอน ต๎องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศ
ถํายเทได๎สะดวก และอุปกรณ์เคร่ืองใช๎เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2 
เมตร ตํอเด็ก 1 คน 

1.6.2 บริเวณพื้นที่ส าหรับการเลํนและพัฒนาเด็ก สภาพพื้นที่ทุกห๎องต๎องไมํลื่น
และไมํชื้น ควรเป็นพื้นไม๎หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดงําย และ
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อยูํในสภาพที่สะอาดอยูํเสมอ จัดวางสิ่งของ เคร่ืองใช๎ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนัง
หรือพื้นอยํางมั่นคง 

1.6.3 บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ต๎องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถํายเทได๎สะดวก มีแสงสวํางเหมาะสม มีอุปกรณ์เคร่ืองใช๎ที่เพียงพอ และเหมาะสม กับ
จ านวนเด็ก 

1.6.4 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห๎องครัว ต๎องแยกหํางจากบริเวณพื้นที่
ส าหรับเด็กพอสมควร มีเคร่ืองใช๎ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล๎าง และเก็บภาชนะเคร่ืองใช๎ตําง ๆ ที่
ถูกสุขลักษณะ โดยเน๎นเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก 

1.6.5 ห๎องปฐมพยาบาล ต๎องแยกเป็นสัดสํวน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู๎ยา เคร่ือง
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และขณะอยูํในห๎องปฐมพยาบาลเด็กต๎องอยูํในสายตาของครูผู๎ดูแลเด็ก
ตลอดเวลา 

1.6.6 บริเวณพื้นที่ส าหรับใช๎ท าความสะอาดเด็ก ต๎องจัดให๎มีบริเวณพื้นที่ส าหรับ
ท าความสะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อยํางน๎อยต๎องมีที่ล๎างมือ และแปรง
ฟันในระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็ก ในกรณีที่มีห๎องอาบน้ าจะต๎องมีแสงสวํางเพียงพอ 
มีอากาศถํายเทได๎สะดวก พื้นไมํลื่น แยกเป็นสัดสํวนส าหรับเด็กผู๎ชายและเด็กผู๎หญิง 

1.6.7 ห๎องส๎วมส าหรับเด็ก ต๎องจัดให๎มีห๎องส๎วมส าหรับเด็กโดย เฉลี่ย 1 ที่ ตํอเด็ก 
10 - 12 คน โถส๎วมต๎องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีบานส๎วมที่เด็กสามารถก๎าวขึ้นลงได๎
งําย แสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเทได๎สะดวก พื้นไมํลื่น หากมีประตูจะต๎องไมํใสํกลอน 

1.6.8 ห๎องอเนกประสงค์ ส าหรับใช๎เป็นกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร
หรือนอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช๎สอยให๎เหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรม เป็นอาคารชั้นเดียวต๎องมีฝ้าใต๎หลังคา 

1.6.9 การก าจัดสิ่งปฏิกูลตําง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไปทิ้ง
ภายนอกอาคารทุกวัน 

 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 ภายในอาคาร 

2.1.1 แสงสวําง ควรเป็นแสงสวํางจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห๎อง เอ้ือตํอการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ไมํควรให๎อยูํในห๎องที่ใช๎แสงสวํางจากไฟฟ้าตํอเนื่องนานกวํา 2-
3 ชั่วโมง เพราะจะท าให๎เกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก 
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2.2 ภายนอกอาคาร 
2.2.1 ร้ัว ควรมีร้ัวกั้นบริเวณให๎เป็นสัดสํวน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก และควรมี

ทางเข๎า-ออก ไมํน๎อยกวํา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต๎องมีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 2 เมตร 
2.2.2 สภาพแวดล๎อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

และควรตั้งอยูํหํางจากแหลํงอบายมุข ฝุ่นละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบ
สุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให๎เหมาะสม ไมํปลํอย
ให๎เป็นแหลํงเพาะหรือแพรํเชื้อโรค โดยเฉพาะต๎องก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

2.2.3 พื้นที่เลํนกลางแจ๎ง ต๎องมีพื้นที่เลํนกลางแจ๎งเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2 ตารางเมตร 
ตํอจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให๎มีเคร่ืองเลํนกลางแจ๎งที่ปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับ
เด็ก ในกรณีที่ไมํสามารถจัดให๎มีที่เลํนกลางแจ๎งเป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืน ๆ ได๎ 
ควรปรับใช๎ในบริเวณที่รํมแทน โดยมีพื้นที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจ๎ง
ส าหรับเด็กในสถานที่อื่น ๆ ที่ เหมาะสม 

2.2.4 ระเบียง ต๎องมีความกว๎างของระเบียงไมํน๎อยกวํา 1.5 เมตร หากมีที่นั่งตาม
ระเบียงต๎องไมํเน๎อยกวํา 1.75 เมตร ขอบระเบียงต๎องสูงจากที่นั่งไมํน๎อยกวํา 70 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคาร สูง 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีลูกกรงกั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควร
ตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช๎งานให๎ปลอดภัยส าหรับเด็กอยูํเสมอ 
 
3. ด้านความปลอดภัย 
3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย 

3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟภายใน
บริเวณอาคาร 

3.1.2 ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงอยํางน๎อย 1 เคร่ืองตํอพื้นที่  150 ตารางเมตร และถัง
ดับเพลิงติดตั้งสูงจากพื้นถึงหัวถัง ไมํเกิน 1.5 เซนติเมตร 

3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟให๎สูงจากพื้นไมํน๎อยกวํา 1.5 เมตร ถ๎าติดตั้งต่ ากวําที่ก าหนด
จะต๎องมีฝาปิดครอบ เพื่อป้องกันไมํให๎เด็กเลํนได๎ และควรหลีกเลี่ยงการใช๎สายไฟตํอพํวง 

3.1.4 หลีกเลี่ยงเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่ท าด๎วยวัสดุแตกหักงํายหรือ
แหลมคม หากเป็นไม๎ต๎องไมํมีเสี้ยนไม๎ หรือเหลี่ยมคม 

3.1.5 จัดให๎มีตู๎เก็บยา และเคร่ืองเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาลวางไว๎อยูํในที่สูง 
สะดวกตํอการหยิบใช๎ และเก็บไว๎ในที่ปลอดภัย ให๎พ๎นมือเด็ก 
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3.1.6 จัดให๎มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห๎องน้ า-ห๎องส๎วม ที่มีลักษณะลื่น และเก็บ
ส ารวจ พวกเคมี หรือน้ ายาท าความสะอาดไว๎ในที่ปลอดภัย ให๎พ๎นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช๎
ในห๎องน้ า-ห๎องส๎วมต๎องท าความสะอาดสม่ าเสมอ 

3.1.7 ไมํมีหลุมหรือบํอน้ าที่อาจเป็นอันตรายตํอเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมทั้งไมํควรปลูกต๎นไม๎ที่มีหนามแหลมคม 

3.1.8 มีระบบการล็อคประตูในการเข๎า-ออก นอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ๎าหน๎าที่
เปิด-ปิด ได๎ ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกไว๎ที่หน๎าประตู ส าหรับห๎องครัวและที่ประกอบอาหาร
ควรมีประตูเปิด-ปิด ที่ปลอดภัย เด็กเข๎าไปไมํได๎ 

3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันพาหะน าโรค และมีมาตรการป้องกันด๎าน
สุขอนามัย 

3.1.10 มีตู๎ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนร๎ูที่แข็งแรงมั่นคง มีความสูง
ขนาดที่พอเหมาะกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเคร่ืองใช๎ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายตํอ
เด็กนั้นควรแยกให๎พ๎นจากมือเด็ก 

 
3.2 มาตรการเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.2.1 มีการฝึกซ๎อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ไมํน๎อยกวําปีละ 1 คร้ัง 
3.2.2 บุคลากรได๎รับการอบรมด๎านการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การป้องกันอุบัติภัย 

และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก 
3.2.3 มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสํวนราชการตําง ๆ ติดไว๎เพื่อ

ติดตํอได๎อยํางทันทํวงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจ าเป็น ที่อาจเป็นอันตรายตํอเด็ก
และควรมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ส าหรับการปฐมพยาบาลประจ าไว๎ 

3.2.4 มีสมุดบันทึกข๎อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  
3.2.5 มีมาตรการในการรับ-สํงเด็ก อยํางเป็นระบบ 
3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต๎องด าเนินการชํวยเหลือ

โดยดํวน 
 

มาตรฐานท่ี 4 ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู และสํงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี 

เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อให๎เด็ก
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เล็กได๎รับการอบรมเลี้ยงดู และได๎รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งด๎านรํางกายอารมณ์ -จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
2. เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
3. เพื่อให๎เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยูํรํวมกันผู๎อื่นในสังคมได๎ 
4. เพื่อแบํงเบาภาระผู๎ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบท และ

วัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท๎องถิ่น 
5. เพื่อสํงเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท๎องถิ่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต๎องใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังตํอไปนี้ 
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการ

อบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการเด็กแตํละคน 
ตามศักยภาพภายใต๎บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยูํ 

2. หลักการ เพื่อให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยําง
สมดุล และเต็มตามศักยภาพโดยก าหนดหลักการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูและพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ดังนี้  

1.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
2.พัฒนาเด็กองค์รวมโดยผํานการเลํนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
3.จัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณภาพ 

และมีความสุข 
4.ประสานความรํวมมือระหวํางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็กการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให๎สอดคล๎องกับสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยใช๎รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบรูณาการหนํวย
การเรียนร๎ูที่เกี่ยวข๎องกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการ
ส ารวจความต๎องการของบุคคลที่เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่น โดยการศึกษาเอกสารท๎องถิ่นและ
งานวิจัย เพื่อมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวัย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 ปีมี ดังนี้ 1) รํางกายเจริญเติบโตตามวัย 
และมีสุขนิสัยที่ดี 2) ใช๎อวัยวะของรํางกายได๎ประสานสัมพันธ์กัน 3) มีจิตใจรํางเริงเบิก
บาน แสดงออกทางอารมณ์ได๎เหมาะสมกับวัย 4) รับร๎ูและสร๎างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
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สิ่งแวดล๎อมรอบตัว5) ชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 6) ใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับวัย 7) 
สนใจเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3 - 5 ปีมี ดังนี้ 1)รํางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุข

นิสัยที่ดี2)กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช๎ได๎อยํางคลํองแคล๎วและประสานสัมพันธ์กัน 
3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4) มีคุณธรรมจริยธรรม 5)ชื่นชมและกล๎าแสดงออกทางศิลปะ
ดนตรีการ เคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย 6)ชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 7)รัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความเป็นไทย 8)อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 9) ใช๎ภาษาสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย 10) มี
ความสามารถในการคิด และการแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย 11) มีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ 12) มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 
 

3. คุณลักษณะตามวัย 
3.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ป ี

1. พัฒนาการด๎านรํางกายวิ่งคลํองขึ้นแตํไมํสามารถหยุดได๎ทันที เดินถอยหลังได๎
เดินขึ้นลงบันไดได๎เองโดยวางเท๎าทั้ง 2 ข๎างบนบันไดขั้นเดียว สลับเท๎าขึ้นบันไดได๎เมื่ออายุ
ยําง 3 ปี หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได๎ แตํหลุดมืองําย จับดินสอแทํงใหญํๆ ได๎ด๎วยนิ้วชี้และ
นิ้วหัวแมํมือ 

2. พัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ แสดงอารมณ์ความร๎ูสึกตําง ๆ ด๎วยค าพูด มี
ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง เมื่อได๎รับการยอมรับหรือชมเชย มีความเป็นตัวของตัวเอง 

3. พัฒนาการด๎านสังคม เลํนรวมกับคนอ่ืน แตํตํางคนตํางเลํน เร่ิมร๎ูจักเลํนเป็นกลุํม
กับเด็กอ่ืน พยายามชํวยตัวเองในเร่ืองการแตํงตัว ร๎ูจักขอและเร่ิมร๎ูจักได๎ เร่ิมร๎ูจักรอคอย มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

4. พัฒนาการด๎านสติปัญญา มีชํวงความสนใจกับของบางอยํางได๎นาน 3 - 5 นาที 
ชอบดูหนังสือภาพ ชอบฟังบทกลอน นิทาน ค าคล๎องจอง สนใจค๎นคว๎า ส ารวจสิ่งตําง ๆ 
เร่ิมประโยคค าถาม อะไร สนใจสิ่งรอบตัว วางของซ๎อนกันได๎ 4 - 6 ชั้น 
 
3.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ป ี

1. พัฒนาการด๎านรํางกาย กระโดดขึ้นลงอยูํกับที่ได๎ รับลูกบอลด๎วยมือและล าตัว 
เดินขึ้นบันไดสลับเท๎าได๎ เขียนรูปวงกลมตามแบบได๎ 
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2. พัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ แสดงอารมณ์ตามความร๎ูสึก ชอบที่จะท าให๎
ผู๎ใหญํพอใจและได๎ค าชม กลัวการพลัดพรากจากผู๎เลี้ยงดูใกล๎ชิดน๎อยลง 

3. พัฒนาการด๎านสังคม รับประทานอาหารได๎ด๎วยตนเอง ชอบเลํนแบบคูํขนาน 
เลํนสมมติได๎ ร๎ูจักรอคอย 

4. พัฒนาการด๎านสติปัญญา ส ารวจสิ่งตําง ๆ ที่เหมือนกันและตํางกันได๎ บอกชื่อ
ของตนเองได๎ ขอความชํวยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต๎ตอบ/เลําเร่ืองด๎วยประโยคสั้นๆได๎ 
สนใจนิทานและเร่ืองราวตํางๆ ร๎องเพลง ทํองค ากลอน ค าคล๎องจองและแสดงทําทาง
เลียนแบบได๎ ร๎ูจักใช๎ค าถาม อะไร /สร๎างผลงานตามความคิดของตนเองอยํางงํายๆ อยากร๎ู
อยากเห็นทุกอยํางรอบตัว 

 
3.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ป ี

1. พัฒนาการด๎านรํางกาย กระโดดขาเดียวอยูํกับที่ รับลูกบอลด๎วยมือทั้งสอง เดิน
ขึ้น บันไดสลับเท๎าได๎  เขียนรูปสี่ เหลี่ยมตามแบบได๎ตัดกระดาษเป็นเส๎นตรงได๎ 
กระฉับกระเฉงไมํชอบอยูํเฉย 

2. พัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ได๎เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ เร่ิมร๎ูจักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู๎อ่ืนชอบท๎าทาย
ผู๎ใหญํ ต๎องการให๎มีคนฟัง คนสนใจ 

3. พัฒนาการด๎านสังคม แตํงตัวได๎ด๎วยตนเอง ไปห๎องส๎วมได๎เอง เลํนรํวมกับคน
อ่ืนได๎ รอคอยตามล าดับกํอน-หลัง แบํงของให๎คนอ่ืน เก็บของเลํนเข๎าที่ได๎ 

4. พัฒนาการด๎านสติปัญญา จ าแนกสิ่งตําง ๆ ด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได๎ บอกชื่อ
และนามสกุลของตนเองได๎ ขอความชํวยเหลือเมื่อมีปัญหา พยายามแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง
หลังจากได๎รับค าชี้แนะ สนทนาโต๎ตอบ/เลําเร่ืองเป็นประโยคอยํางตํอเนื่อง สร๎างผลงาน
ตามความคิดของตนเองอยํางสร๎างสรรค์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ร๎ูจักใช๎ค าถาม “ท าไม” 

 
3.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ป ี

1. พัฒนาการด๎านรํางกาย สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด๎านรํางกายได๎อยําง
คลํองแคลํวและมั่นคง 

2. พัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ แสดงอารมณ์ได๎สอดคล๎องกับสถานการณ์อยําง
เหมาะสม ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู๎อ่ืน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
น๎อยลง 
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3. พัฒนาการด๎านสังคม ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได๎ด๎วยตนเอง เลํนหรือท างานโดย
มีจุดมุํงหมายรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีมารยาทในสังคมที่งดงามมีจิตอาสา 

4. พัฒนาการด๎านสติปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นและสร๎างสรรค์
งานตามศักยภาพ 
 
4. การจัดประสบการณ์ 
4.1 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี เพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ูจากการเลํนและท ากิจกรรมการ

เรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง เกิดความรู๎ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได๎พัฒนาตนเองทั้งด๎านรํางกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

1. หลักการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญตํอไปนี้ 
(1) เลี้ยงดูเด็กให๎มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
(2) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด๎วยวาจาและทําทีที่อบอุํนเป็นมิตร 
(3) ให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติ ความต๎องการและพัฒนาการของเด็ก 
(4) จัดสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎ตามวัยของเด็ก 
(5) ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
(6) ประสานความรํวมมือระหวํางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็ก 
 
2. แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี ดังนี ้

(1) ดูแลสุขภาพอนามัยและความต๎องการพื้นฐานทางรํางกายและจิตใจ 
(2) สร๎างบรรยากาศความรัก ความอบอํุน และความมั่นคงทางอารมณ์ 
(3) จัดประสบการณ์ตรง ให๎เด็กได๎เลือกลงมือท าและเรียนร๎ูจากประสาทสัมผัสทั้ง 

5 ผํานการเลํน 
(4) เปิดโอกาสให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ รอบตัว 
(5) จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช๎และของเลํนที่สะอาด ปลอดภัย 
(6) ใช๎การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(7) ให๎ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ให๎กับเด็ก 
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4.2 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ูจากประสบการณ์ตรง เกิด
ความร๎ูทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

1. หลักการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญตํอไปนี้ 
 (1) ผํานการเลํนและท ากิจกรรมการเรียนร๎ู เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอยําง

ตํอเน่ือง 
(2) เน๎นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต๎องการ ความสนใจ ความแตกตํางระหวําง

บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยูํ 
(3) จัดให๎เด็กได๎รับการพัฒนาโดยให๎ความส าคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
(4) จัดการประเมินพัฒนาการให๎เป็นกระบวนการอยํางตํอเนื่องของการจัด

ประสบการณ์ 
(5) ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็ก 

2. แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี ดังนี ้
(1) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(2) จัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสทั้ง 5 
(3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการณ์ 
(4) จัดประสบการณ์ให๎เด็กเกิดองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
(5) จัดประสบการณ์ให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน บรรยากาศที่อบอุํน 
(6) จัดประสบการณ์ให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
(7) จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช๎ชีวิตประจ าวัน

ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
(8) น าชุมชนและผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ์ 
(9) ศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลของเด็กเป็นรายบุคคลและการวิจัยในชั้นเรียน 

 
5. การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบํงออกเป็น 10 ด๎าน ดังนี ้

1. ด๎านหลักสูตร 
2. ด๎านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
3. ด๎านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
4. ด๎านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนร๎ู 
5. ด๎านการวัดผลและประเมินผล 
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6. ด๎านการนิเทศการศึกษา 
7. ด๎านการวิจัยในชั้นเรียน 
8. ด๎านโภชนาการ 
9. ด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (กิจกรรมวันส าคัญตําง/โครงการที่สํงเสริมผู๎เรียน) 
10. ด๎านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
มาตรฐานท่ี 5 ด๎านการมีสํวนรํวมและสนับสนุนทุกภาคสํวน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 

มาตรา 29 ก าหนดให๎สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
สํวน ท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน สํงเสริม ความเข๎มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนร๎ูภายในชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความร๎ู ข๎อมูล ขําวสาร และร๎ูจักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการตําง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการรวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหวํางชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐสถาบันการศึกษา และศาสนาสถาน สามารถ
มีสํวนรํวมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ดังนี้ 

 
1. ด๎านวิชาการ 
1) ให๎ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตํางๆ ตาม

แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) ให๎ค าแนะน าปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เชํน ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูนอก

สถานที่ 
3) ให๎ค าแนะน าหรือมีสํวนรํวมในการประเมินคุณภาพจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ชุมชนท๎องถิ่นได๎ทราบ 

 
2. ด๎านอาคารสถานที่ 
1) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกอาคาร 
2) เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายใน 
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3. ด๎านงบประมาณ 
ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุครุภัณฑ์ กิจกรรม 

อาหารเสริม อาหารวําง อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ 
 

4. ด๎านบุคลากร 
1) ให๎ค าปรึกษาแนะน า สํงเสริม สนับสนุน ในการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากร 
2) รํวมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็ก 

 
5. ด๎านความสัมพันธ์กับชุมชน 
1) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ๎าน 
2) จัดท าสมุดสื่อสารระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง 
3) จัดท าป้ายนิเทศให๎ความรู๎กับผู๎ปกครอง 
4) จัดให๎มีมุมเรียนรู๎ผู๎ปกครอง 
5) จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข๎ารํวมในโอกาสตํางๆ 
6) จัดนิทรรศการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียนและผลงานเด็ก 
7) รํวมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีตําง ๆ ของท๎องถิ่น 
8) เข๎ารํวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ 
9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎บริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ และให๎บริการด๎านอ่ืน ๆ แกํชุมชนได๎ ดังนี้ 
1. ด๎านอาคารสถานที่ 
2. ด๎านวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ 
3. ด๎านวิชาการ สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ 
4. ด๎านการเผยแพรํความร๎ูให๎กับชุมชน 
5. ด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

การสํงเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน 
1. การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ตํางๆ 
2. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ 
3. ให๎ความร๎ูโดยปราชญ์ชาวบ๎าน ชุมชน หรือจากเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานตํางๆ 
4. ให๎การสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
5. ให๎ข๎อมูลขําวสาร ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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มาตรฐานท่ี 6 ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพและได๎มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และสํงเสริมพัฒนาการเรียนร๎ูแกํเด็ก
ปฐมวัยอยํางครอบคลุม กว๎างขวาง เป็นพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยํางมีคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้ง หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวย
ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงต๎องสํงเสริมการสร๎าง
เครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด
ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหลํงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีศักยภาพในการ 

พัฒนาเด็ก 
3. เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการปฏิบัติงานด๎านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวําง หัวหน๎า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎บริหาร และผู๎ที่เกี่ยวข๎องขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

4. เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
แนวทางปฏิบัติงาน 

1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อก าหนดแผนความรํวมมือ
ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก 

2. จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ 
3. สํงแผนงานและปฏิทินงานให๎ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎นสังกัด พิจารณา

เห็นชอบ 
4. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. ด าเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่ก าหนดไว๎ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎นสังกัด การ

สํงเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎ององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในฐานะหนํวยงานผู๎จัดศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหน๎าที่ในการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 
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ด าเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือขําย ประเมินผลการพัฒนา สนับสนุนให๎บุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพและ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ (กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น, มาตรฐานการจัดการศึกษาท๎องถิ่น,5-24) 
 
2.3. แนวคิดเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางสังคม และการมีส่วนร่วม 

แนวความคิดการมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนประกอบด๎วยความครอบคลุมในระดับสูง ซึ่งมีนัย
ของการให๎ความหมายตํอประเด็นความขัดแย๎งและการเจรจาซึ่งกัน การรํวมมือแบบหุ๎นสํวน
สามารถถูกนิยามได๎คือ ลักษณะของแบบแผนที่มีความเกี่ยวข๎องกันระหวํางผู๎ด าเนินการที่มีจ านวน
มากกวําหนึ่งกลุํม หรือกลําวได๎อีกแบบวําเป็นการรํวมมือกันระหวํางผู๎ด าเนินการรํวมกัน เพื่อ
น าไปสูํวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตํถ๎าการมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนนับเป็นการ
ฟื้นฟูเมือง (Regeneration) ที่มีความยั่งยืนอยํางประสบผลส าเร็จ เกณฑ์ที่แตกตํางที่จ าเป็นส าหรับ
การมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนอาจจะนิยามได๎วํากลุํมผู๎ด าเนินการด๎านตํางๆ มีรํวมกันท า งานโดยมี
เป้าหมายของการสร๎างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทางสังคมและไมํสามารถด าเนินการได๎เพียงผู๎ด าเนินการ
กลุํมเดียว (Mackintosh, 1992) สามารถนิยามได๎ภายใต๎เงื่อนไขวําแตํละผู๎ด าเนินการมีทรัพยากรที่
เพียงพอโดยตนเองผํานโครงการฟื้นฟูเมืองที่ประสบผลส าเร็จ   

การใช๎เกณฑ์การเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคมโดย Mackintosh (1992) อยูํบนพื้นฐานของ
เงื่อนไข 2 ทฤษฎี ซึ่งได๎สร๎างขึ้นจากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ดังนี้  

1) ขอบเขตส าหรับการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนถูกนิยามโดยบริบทของการท างานรํวมกันที่
เกิดขึ้นจากหุ๎นสํวนที่แตกตํางกัน สิ่งนี้หมายถึงการน าไปสูํประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของกลุํมผู๎ด าเนินการ
ที่ท างานรํวมกันมากกวําแยกกันด าเนินการ  

2) เงื่อนไขการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนของกลุํมผู๎ด าเนินการที่หลากหลายถูกจ าแนกความ
แตกตํางโดยความซับซ๎อน โดยความเกี่ยวข๎องของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องท๎องถิ่นในการฟื้นฟูเมือง ซึ่งมี
ความจ าเป็นอยํางมากในการระบุผู๎มีสํวนรํวมส าคัญท๎องถิ่นให๎เกิดขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือการระบุ
ความจ าเป็นทางสังคมของพื้นที่นั้น  

ขณะนี้สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นที่ต๎องระวังเกี่ยวกับแนวคิดด๎านการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน คือ ไมํได๎มี
การด าเนินการอยํางงํายที่จะมีการด าเนินการรํวมกันทางด๎านทักษะ แรงงานและทรัพยากร การ
รํวมมือแบบหุ๎นสํวนเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ท๎าทายและกํอให๎เกิดสิ่งที่คาดหวังสูง เชํน การเสริมแรง 
(Empowerment) ได๎กับชุมชน ถ๎าความคาดหวังนี้นับเป็นสิ่งที่จริงจัง การรํวมมือแบบหุ๎นสํวน
ต๎องการการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการ
ท างานที่ขึ้นอยูํกับระดับความเข๎มข๎นของการเปลี่ยนแปลง  
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การรํวมมือแบบหุ๎นสํวนสามารถมีคุณลักษณะ ดังตํอไปนี้ (Lowndes et al., 1997; Skelcher, 
1996) การรํวมมือแบบหุ๎นสํวนเกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการมีสํวนรํวมแบบ
อาสาสมัครหรือการมีสํวนรํวมที่ถูกก าหนดเอาไว๎ การมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนอาจมีแนวโน๎มมาจาก
พื้นฐานของความเป็นทางการ เกี่ยวข๎องกับรูปแบบลักษณะเชิงโครงสร๎างแบบบริษัทหรือ
คณะกรรมการการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ดังนั้นการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนจะมีขอบเขตที่ชัดเจนของ
กลุํมผู๎เป็นสมาชิก การด าเนินการของการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนอาจมีแนวโน๎มไปสูํรูปแบบทางการ
ทั้งนี้จะขึ้นอยูํกับคณะกรรมการด๎วยเชํนกันในชํวงเวลาของการประชุมและการท าความเข๎าใจ สิ่งที่
ต๎องท ากํอนส าหรับความส าเร็จในการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนคือการท าข๎อตกลงรํวมกันและความ
เกี่ยวข๎องส าหรับภาคสํวนตําง ๆ และความสามารถในการประนีประนอม เพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์อยําง
ประสบความส าเร็จ เชํน การติดตํอที่บํอยขึ้น ความเชื่อใจกันมากขึ้น ความเอาใจใสํซึ่งกัน ความ
นําเชื่อถือ การเปิดใจซึ่งกัน และความซื่อสัตย์จริงใจ ซึ่งสิ่งเหลํานี้ที่กลําวมานับเป็นสิ่งที่ส าคัญตํอ
กระบวนการฟื้นฟูเมือง (Docklands Forum, 1996 and 1997) อยํางไรก็ตามหลักการเหลํานี้ทั้งหมด
นับเป็นเร่ืองยากที่จะท าให๎ส าเร็จ และนับเป็นเร่ืองงํายที่จะท าให๎การรํวมมือแบบหุ๎นสํวนเสี่ยงตํอ
ความล๎มเหลว Peck and Tickell (1994) ได๎บอกเป็นนัยวําการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนได๎ก าหนดความ
สมดุลทางอ านาจในเชิงสถาบันและเชิงการเมืองเข๎าไว๎ด๎วยกันที่อยูํภายใต๎ความแตกตํางของประเภท
การรํวมมือแบบหุ๎นสํวน และความแตกตํางของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องที่หยิบยื่นให๎กันในการด าเนินการ
  

2.3.1 แนวคิดการเป็นหุ๎นสํวนทางการศึกษา 
หุ๎นสํวนการศึกษาความหมายของหุ๎นสํวนการศึกษา จากพจนานุกรมของเวบสเตอร์ ให๎

ความหมายของหุ๎นสํวนการศึกษาไว๎วํา หมายถึง สถานะหรือเงื่อนไขของสิ่งที่ท าให๎เกิดหุ๎นสํวน คือ 
การมีสํวนรํวมหรือความสัมพันธ์หรือการเชื่อมความสัมพันธ์ของหุ๎นสํวน ได๎แกํ ความสนใจ
รํวมกัน การรํวมมือกัน หรือความสัมพันธ์ภายในบริบท ที่ผูกมัดเชื่อมโยงสมาชิกที่มีความแตกตําง
กันทั้งด๎านความคิด บทบาท หน๎าที่เข๎าด๎วยกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกแตํละคนสามารถเสนอ
ความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองสนใจตํอมวลสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยไมํท าความเป็นหุ๎นสํวนนั้นเกิดความ
สั่นคลอนหรือลํมสลาย 

บาสเดียนี (1993 : 104 – 105) ให๎ความหมายของหุ๎นสํวนการศึกษาวํา หมายถึง ความเป็น
หุ๎นสํวนการศึกษาใน 3 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความเป็นหุ๎นสํวนในด๎านความร๎ู เจตคติ และทักษะ หมายถึง การมีสํวนรํวม 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและความเต็มใจที่จะมีการ
ปรึกษาหารือ การตํอรอง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การมีความ
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รับผิดชอบรํวมกัน  มีทักษะการตัดสินใจ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได๎รับด๎าน
มอบหมาย 

มิติที่ 2 ด๎านการแปลงนโยบายไปสูํประสิทธิภาพของการปฏิบัติ หมายถึง การมี
สํวนเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจและการด าเนินงาน ความร๎ูสึกวํามีพลังอ านาจ  มีความสมดุล
ในการวินิจฉัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยํางเทําเทียมกันและความมีใจที่รับผิดชอบรํวมกันระหวํางผู๎ที่
เกี่ยวข๎องภายใต๎ภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย 

มิติที่ 3 ด๎านกระบวนการสื่อสารและความต๎องการที่จะเชื่อมโยงการพูดกับการ
กระท าวําประสิทธิภาพของความเป็นหุ๎นสํวนสามารถสังเกตได๎จาก 

1. การลงมือกระท าในสิ่งตําง ๆ ไมํใชํเป็นเพียงการพูดในสิ่งที่จะกระท า 
2. ความต๎องการที่จะพูดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้น ควรค านึงถึงเสมอวําเร่ืองนั้นมีคน

อ่ืนที่ความเห็นไมํตรงกับเรา 
3. รับฟังข๎อเสนอแนะและความเห็นจากผู๎อื่น 
4. การพูดน้ันจะต๎องเปี่ยมไปด๎วยความรับผิดชอบเร่ืองที่จะท าทั้งเร่ืองสํวนตัว  และ

ของสํวนรํวม 
จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา หุ๎นสํวนการศึกษาหมายถึง การมีสํวนรํวม

หรือความสัมพันธ์ของกลุํมบุคคลที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รํวม
รับผิดชอบและก าหนดแนวปฏิบัติที่ต๎องรับร๎ูรํวมกันในการจัดการศึกษา 

เป้าหมายของหุ๎นสํวนการศึกษา โปสเตอร์และเดย์ (1988 : 56  – 61; อ๎างถึงใน นิพนธ์ เสือ
ก๎อน. 2545 : 45) กลําววําเป้าหมายของความเป็นหุ๎นสํวน คือ ความพยายามของกลุํมบุคคลที่จะ
ขอรับความคิดในการจัดการศึกษารํวมกันเพื่อให๎เกิดการริเร่ิมและรํวมกันด าเนินภารกิจการจัด
การศึกษาในรูปของกิจกรรม  โครงการตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุความส าเร็จของการจัดการศึกษาและ
ความเป็นหุ๎นสํวนที่ถูกสร๎างขึ้น จะชํวยให๎นักการศึกษาได๎มีโอกาสที่จะวางแผนกระบวนการพัฒนา
รํวมกัน  ซึ่งไมํเพียงแตํจะท าให๎เกิดความร๎ูสึกความเป็นเจ๎าของในภารกิจ (Task ownership) เทํานั้น
แตํยังกํอให๎เกิดความช านาญการในงานที่ได๎กระท ารํวมกันอีกด๎วย และจุดแข็งที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของแนวคิดของความเป็นหุ๎นสํวน  คือ เกิดการค๎นพบโดยการเ รียนร๎ูถึงวิธีการท างานใน
แนวทางที่ดีที่สุดรํวมกัน  โปสเตอร์และเดย์จึงได๎สรุปเป้าหมายของความเป็นหุ๎นสํวนวําเป็นเร่ือง
ความเสมอภาค (Equals) ของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ (Share) ความคิด (Concepts) ทักษะ (Skills) 
และกระบวนการพัฒนารํวมกัน (Development) ส าหรับความเป็นหุ๎นสํวนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
นั้น  โปสเตอร์และเดย์กลําววํา ไมํได๎เกิดเฉพาะบุคลากรของสถานศึกษาเทํานั้นแตํจะต๎องมีชุมชน
เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนในกระบวนการพัฒนางานด๎วย  ดังนั้นการพัฒนาองค์การ (Organizational 
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development) โดยใช๎หลักของความเป็นหุ๎นสํวนจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะ
มีความเกี่ยวข๎องกับบุคคลหลายฝ่าย 

บาสเตียนิ (1993 : 104; อ๎างถึงใน นิพนธ์  เสือก๎อน.2545 : 46) ได๎สรุปเป้าหมายของความ
เป็นหุ๎นสํวนวําเป็นความสัมพันธ์ในการท างานที่ประกอบด๎วย การมีสํวนในการก าหนด
วัตถุประสงค์ การเคารพ นับถือซึ่งกันและกันและความเต็มใจที่จะให๎ค าปรึกษาหารือที่วําความเป็น
หุ๎นสํวนนั้นจะเกี่ยวพันกับการตัดสินใจและการปฏิบัติที่เกิดจากการตัดสินใจ ความเทําเทียมกันและ
การมีสํวนรับผิดชอบ บาสเตียนี จึงได๎สรุปความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความเป็นหุ๎นสํวนจะต๎อง
ประกอบด๎วย การมีสํวนในอ านาจ (Sharing of power) ความรับผิดชอบและความเป็นเจ๎าของ 
ความสัมพันธ์ที่มีตํอกันที่เกิดจากการผนึกก าลังรํวมกัน การได๎มีสํวนในการก าหนดจุดมุํงหมายบน
พื้นฐานของความต๎องการรํวมกัน และความผูกพันที่เกิดจากภารกิจที่ต๎องปฏิบัติรํวมกัน  

แพตเทอร์สัน (1998 :  284) กลําววํา เป้าหมายของความเป็นหุ๎นสํวน มีจุดเน๎นที่
ความสัมพันธ์นั้นจะต๎องมีความเป็นธรรม มีความเปิดเผย และมีความภารกิจในการเรียนร๎ูรํวมกัน 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต๎องเคารพนับถือกัน และมีภารกิจในการเรียนรู๎รํวมกัน  

โกรบ (1990 : บทคัดยํอ) ได๎สรุปเป้าหมายของความเป็นหุ๎นสํวนวํา เป็นความสัมพันธ์
ระหวํางหนํวยงานที่รับผิดชอบกับการจัดการศึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานนั้น ซึ่ง
ประกอบด๎วยบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษา การศึกษาชั้นสูง ผู๎ปกครอง นักเรียน และชุมชน และ
ได๎สังเคราะห์ความเป็นหุ๎นสํวนทางการศึกษาในมิติไว๎ 3 ประการดังนี้  ประการแรก  ระดับของ
ความเกี่ยวข๎อง  ซึ่งแบํงได๎เป็น 3 ระดับคือ ขั้นให๎การสนับสนุน (Support)  ขั้นให๎ความรํวมมือ 
(Cooperation) ขั้นมีสํวนรํวมด าเนินการ(Collaboration) ประการที่สอง โครงสร๎างของความเป็น
หุ๎นสํวนแบํงเป็น 3 แบบ คือ แบบพื้นฐาน (Simple) แบบซับซ๎อนปานกลาง (Moderately complex) 
และแบบซับซ๎อน (Complex) ประการที่สาม ประเภทของความเป็นหุ๎นสํวนทางการศึกษา แบํงเป็น 
6 ประเภท คือ หุ๎นสํวนในการให๎บริการพิเศษ หุ๎นสํวนในห๎องเรียน หุ๎นสํวนในการฝึกอบรมและ
พัฒนาครู หุ๎นสํวนในการบริหาร หุ๎นสํวนในการยกระดับการศึกษา  และหุ๎นสํวนในการก าหนด
นโยบาย 

จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา หุ๎นสํวนการศึกษา มีเป้าหมายส าคัญ คือ  
การมีสํวนรํวมของสมาชิกผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน๎าที่ก ากับ สํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา ลงแรงในการบริหารและการจัดการศึกษาและรํวมรับผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
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2.3.2 แนวคิดการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม (Social Partnership) 
แนวคิดการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม (Social Partnership) มีวิวัฒนาการมาจากภาคธุรกิจในยุค

ทศวรรษ 1970 และขยายเข๎าสูํภาคสํวนตําง ๆ คือ ภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาชน ในการด าเนินงานรํวมกันทางด๎านสังคมในทศวรรษ 1980 มีวิธีการที่เร่ิมจากตํางคนตําง
ท า สูํการเป็นเครือขําย พันธมิตร และพัฒนาสูํการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม โดยแตํละหุ๎นสํวนมี
แรงจูงใจผลักดันเข๎ารํวมเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่แตกตํางกันออกไป ในประเทศไทยมีการเร่ิมน า
แนวคิดการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมมาใช๎ในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แหํงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540-2544) (นเรศ  สวัสดิกุลวัฒน์, 2551) 

หุ๎นสํวนทางสังคมตามความหมายของ Officer  of Chief Research, Scottish Executive 
(2000,pp.6-7 อ๎างถึงใน นเรศ สวัสดิกุลวัฒน์, 2551, น.43) หมายถึง การรวมตัวกันของตัวแทนจาก
กลุํมบุคคล หรือจากองค์กรที่ท างานด๎านสังคม (Civil Society) และยังรวมไปถึงภาคสํวนอ่ืนที่
ต๎องการเข๎ารํวมท างานเป็นหุ๎นสํวนในงานเพื่อสังคมงานใดงานหนึ่ง   โดยอาจเป็นการท างาน
รํวมกันด๎านการก าหนดนโยบาย หรือการน านโยบายสูํการปฏิบัติซึ่งการรํวมงานกันนี้มีได๎หลาย
ระดับ ตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่น ภูมิภาคหรือระดับประเทศ เป็นการท างานที่หุ๎นสํวนทุกฝ่ายรวมตัว
กันด๎วยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงที่อยากจะรํวมด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม รวมทั้งเป็น
ความพยายามที่จะรํวมกันแสวงหาวิธีการใหมํๆ ในการแก๎ไขปัญหาหรือการจัดบริการ เพื่อการ
พัฒนาสังคม และที่ส าคัญเป็นการรวมตัวกันของแตํละภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ (Public Sector) 
เอกชน (Private Sector) ภาคประชาสังคม (Civil Society)  

ความจ าเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม โดยภาพรวมหมายถึง การรวมตัวกันของตัวแทนจากกลุํม
บุคคลในชุมชน หรือมาจากองค์กรภาคสํวนตําง ๆ เป็นการประสานความรํวมมือการกํอตั้งหรือรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันของคนตั้งแตํ 2 คน หรือ 2 องค์กรขึ้นไป มีความรํวมมือกัน เป็นการรวมตัวกันของ
ตัวแทนจากกลุํมในชุมชน  หรือจากองค์กรภาคสํวนตําง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ ไมํวําจะเป็นงานด๎านการก าหนดนโยบาย หรือการน านโยบายสูํการ
ปฏิบัติ จัดท าและการบริหารโครงการหรือกิจกรรม โดยมีเป้าหมายรํวมกัน  ร๎ูสึกรับผิดชอบรํวมกัน  
ตระหนักถึงคุณคําในงานที่ท ารํวมกัน  มีการแบํงปันความรับผิดชอบ  และทรัพยากรระหวํางกัน  
การมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบในบทบาทหน๎าที่  มีการแลกเปลี่ยนความร๎ู  ทรัพยากร  ความเสี่ยง  
รวมทั้งผลประโยชน์ตําง ๆ  รํวมกันอยํางเต็มใจและมีความพึงพอใจ  ซึ่งการเป็นหุ๎นสํวนนี้สมาชิก
หรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในทุกกระบวนการ  ตั้งแตํรํวมคิด  รํวม
พิจารณาปัญหา  รํวมตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด  และรํวมลงมือด าเนินการให๎บรรลุเป้าหมาย 
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ประเภทของความเป็นหุ๎นสํวน  แบํงตามข๎อตกลง ได๎แกํ 
1. Partnership Agreement หรือการเป็นหุ๎นสํวนตามข๎อตกลงตําง ๆ ของการเป็นหุ๎นสํวน

แบบที่เป็นเอกสารที่เขียนไว๎อยํางเป็นทางการ มีรายละเอียดบอกอยํางชัดเจน บอกถึงเป้าหมาย 
กิจกรรม และความรับผิดชอบของผู๎เป็นหุ๎นสํวนแตํละคน 

2. Partnership Activities หรือการเป็นหุ๎นสํวนการกระท า เป็นลักษณะของการจัดการอยําง
ไมํเป็นทางการ ความสัมพันธ์ในการท างานไมํต๎องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. Memorandum of understanding (MOU) หรือบันทึกความเข๎าใจเป็นการตกลงที่มีเอกสาร
เขียนไว๎อยํางเป็นทางการ ซึ่งไมํได๎จ ากัดขอบเขตไว๎เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตํไมํได๎มุํงเน๎นไปที่การ
ผลิตผลผลิตที่สามารถวัดได๎ 

แนวคิดหุ๎นสํวนทางสังคม (Social Partnership) พัฒนามาจากแนวคิดการเป็นหุ๎นสํวนทาง
เศรษฐกิจที่ Begona Vilaplana. (1998) ได๎กลําววําการมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนมีนัยตํอประเด็นความ
ขัดแย๎งและการเจรจาซึ่งกันแลกัน การรํวมมือแบบหุ๎นสํวน คือ ลักษณะของแบบแผนความสัมพันธ์
ที่มีความเกี่ยวข๎องกันระหวํางผู๎ด าเนินการที่มีจ านวนมากกวําหนึ่งกลุํมเพื่อน าไปสูํวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตํถ๎าการมีสํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนเพื่อการสร๎างสรรค์พัฒนาเมือง 
(Regeneration) หรือพัฒนาสังคมให๎ประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืน จะใช๎เกณฑ์ที่แตกตํางกัน คือ 
กลุํมผู๎ด าเนินการด๎านตําง ๆ รํวมกันท างานโดยมีเป้าหมายของการสร๎างสรรค์ประโยชน์ทางสังคม
เพิ่มขึ้นและไมํสามารถด าเนินการได๎เพียงผู๎ด าเนินการกลุํมเดียว (Mackintosh,1992) ภายใต๎เงื่อนไข
วําผู๎ด าเนินการมีทรัพยากรที่เพียงพอ การใช๎เกณฑ์การเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคม อยูํบนพื้นฐาน
ของเงื่อนไข 2 ทฤษฎี (Mackintosh,1992) ที่เกี่ยวกับการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ดังนี้ 

(1) ขอบเขตส าหรับการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ถูกนิยามโดยบริบทของการท างานรํวมกันที่
เกิดขึ้นจากหุ๎นสํวนที่แตกตํางกัน สิ่งนี้หมายถึงการน าไปสูํประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของกลุํมผู๎ด าเนินการ
ที่ท างานรํวมกันมากกวําแยกกันด าเนินการ 

(2) เงื่อนไขการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ของกลุํมผู๎ด าเนินการที่หลากหลายถูกจ าแนกความ
แตกตํางโดยความซับซ๎อน โดยความเกี่ยวข๎องของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องซึ่งมีความจ าเป็นอยํางมากใน
การระบุผู๎มีสํวนรํวมส าคัญ และระบุความจ าเป็นทางสังคมของพื้นที่นั้น 

แนวคิดด๎านการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน คือ ไมํได๎มีการด าเนินการอยํางงํายเพราะจะมีกี่
ด าเนินการรํวมกันทางทักษะ แรงงาน และทรัพยากร การรํวมมือแบบหุ๎นสํวนเป็นเหตุปัจจัยหลักที่
ท๎าทายและกํอให๎เกิดสิ่งที่คาดหวังสูง เชํน การเสริมแรง (Empowerment) ให๎กับชุมชน ถ๎าความ
ความคาดหวังนี้เป็นสิ่งที่จริงจัง การรํวมมือแบบหุ๎นสํวนต๎องการการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ
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ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างานที่ขึ้นอยูํกับระดับความเข๎มข๎นของการ
เปลี่ยนแปลง 

การรํวมมือแบบหุ๎นสํวน เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ (Lawnders et al.,1997;Skelcher,1996)  
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการมีสํวนรํวมแบบอาสาสมัครหรือการมีสํวนรํวมที่ถูกก าหนดเอาไว๎ การมี
สํวนรํวมแบบหุ๎นสํวนอาจมีแนวโน๎มมาจากพื้นฐานของความเป็นทางการ เกี่ยวข๎องกับรูปแบบ
ลักษณะเชิงโครงสร๎างแบบบริษัทหรือคณะกรรมการการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน ดังนั้น การรํวมมือ
แบบหุ๎นสํวนจะมีขอบเขตที่ชัดเจนของกลุํมผู๎เป็นสมาชิก การด าเนินการของการรํวมมือแบบ
หุ๎นสํวนอาจมีแนวโน๎มไปสูํรูปแบบทางการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูํกับคณะกรรมการด๎วยเชํนกัน ในชํวง
เวลาของการประชุมและการท าความเข๎าใจสิ่งที่ต๎องท ากํอนส าหรับความส าเร็จในการรํวมมือแบบ
หุ๎นสํวน คือ การท าข๎อตกลงรํวมกันและความเกี่ยวข๎องส าหรับภาคสํวนตําง ๆ และความสามารถใน
การประนีประนอม เพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์อยํางประสบความส าเร็จ เชํน การติดตํอที่บํอยขึ้น ความเชื่อ
ใจกันมากขึ้น ความเอาใจใสํกัน ความนําเชื่อถือ การเปิดใจกัน และความซื่อสัตย์จริงใจ สิ่งเหลํานี้
นับเป็นสิ่งที่ส าคัญตํอกระบวนการพัฒนาสังคม (Docklands Forum,1996 and 1997) อยํางไรก็ตาม 
หลักการเหลํานี้นับเป็นเร่ืองยากที่จะท าให๎ส าเร็จและนับเป็นเร่ืองงํายที่จะท าให๎การรํวมมือแบบ
หุ๎นสํวนเสี่ยงตํอความล๎มเหลว Peck and Tickell (1994) ได๎บอกเป็นนัยวําการรํวมมือแบบหุ๎นสํวน
ได๎ก าหนดความสมดุลทางอ านาจในเชิงสถาบันและเชิงการเมืองเข๎าไว๎ด๎วยกัน ภายใต๎ความแตกตําง
ของประเภทการรํวมมือแบบหุ๎นสํวนและความแตกตํางของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องที่หยิบยื่นให๎กันในการ
ด าเนินการ 

เพ็ญแข ลาภยิ่ง (2552) ได๎ศึกษาเร่ือง “ความเป็นหุ๎นสํวนระหวํางภาครัฐและเอกชนใน
ระบบสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ตํางประเทศ” โดยรับการสนับสนุนจาก ส านัก
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) พบความหมายของความเป็นห๎ุนสํวน ดังนี้ 

หุ๎นสํวน (Partnership) เป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ผู๎แสดงบบาท (actor) อยําง
น๎อย 2 ฝ่ายตกลงใจเข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนกัน มีบทบาทและหลักการที่ตกลงรํวมกัน เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่มีรํวมกันโดยรํวมกันจัดหาทระพยากรและความเชี่ยวชาญ รํวมกันรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานและหนี้สิ้น/เฉลี่ยความเสี่ยง/และแบํงบันผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้หุ๎นสํวนแตํละฝ่าย
ยังคงคํานิยม (value) และอัตลักษณ์ (identity) ของฝ่ายตนไว๎ได๎จากการตํอรองเพื่อให๎เกิดผลดีกับ
ฝ่ายตนมากที่สุด 

ชุลีกร (ดํานยุทธศิลป์. 2554) ได๎ศึกษาเร่ือง “การสร๎างเสริมสุขภาพหุ๎นสํวนสุขภาพ และ
การเสริมสร๎างพลังอ านาจในชุมชน (Health Promotion, Partnership and Empowerment in the 
Community) โดยกลําววําการสร๎างเสริมสุขภาพไมํได๎เกิดขึ้นจากหนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งตาม



  71 

ล าพัง แตํทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องต๎องประสานความรํวมมือกัน ท างานรํวมกันกับชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพประชาชนเพื่อให๎ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได๎ การท างานสร๎างเสริม
สุขภาพถือเป็นการลงทุนทางสุขภาพ เป็นการสร๎างทุนทางสังคมและเป็นการน านโยบายไปสูํการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการมีสุขภาวะสูงสุดของประชาชน หุ๎นสํวนสุขภาพระหวํางชุมชนกับ
บุคลากรด๎านสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญในการสร๎างเสริมสุขภาพซึ่งต๎องมีการตัดสินใจรํวมกัน เพื่อ
สํงเสริมให๎ชุมชนเกิดความตระหนักและเข๎าใจปัญหาของชุมชนตนเอง และแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง 
โดยพยาบาลชุมชนสามารถสํงเสริมให๎ประชาชนเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและจัดการกับ
สิ่งแวดล๎อมที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชนและเสริมสร๎างพลังอ านาจให๎
ประชาชน 

 
หลักการของหุ้นส่วนทางสังคม  
นเรศ  สวัสดิกุลวัฒน์ (2551)ได๎สรุปหลักการส าคัญของหุ๎นสํวนทางสังคม ทั้งหมด 6 ข๎อ 

ดังนี้  
1) จุดมุํงหมายทางสังคม (Social aims) หุ๎นสํวนทุกฝ่ายควรรวมตัวกันด๎วยเหตุผล

เฉพาะเจาะจงที่อยากจะรํวมกันด าเนินกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ตํอสังคม  
2)  นวัตกรรม (Innovation) หุ๎นสํวนทางสังคมนั้นมารํวมงานกันเพื่อรํวมกันสรรหา วิธีการ

ใหมํๆ ในการแก๎ไขปัญหาหรือจัดบริการ เพื่อพัฒนางานด๎านสังคม และเปิดโอกาสใหมํๆ ขึ้น  
3)  ความหลากหลายของภาคฝ่าย (Multi-constituency) หุ๎นสํวนทางสังคมจะมาจากการ

รวมตัวกันต้ังแตํ 2 ภาคฝ่ายขึ้นไป จากภาคฝ่าย ดังตํอไปนี้  
- ภาครัฐ (Public sector) ไมํวําจะเป็นสํวนภูมิภาคระดับท๎องที่ สํวนกลางใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
- ภาคเอกชน (Private sector) ตั้งแตํระดับธุรกิจรายเดียว ไปจนถึงการรวมตัวใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  
- ภาคประชาสังคม (Civil society) ตั้งแตํระดับชุมชนในท๎องถิ่น กลุํมสหกรณ์ 

หนํวยงานด๎านวิชาการ ไปจนถึงองค์การพัฒนาเอกชน หรือ NGO  
4)  ความสมัครใจ (Voluntary) การรวมตัวกันเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมควรจะต๎องเกิดจาก

ความสมัครใจของแตํละภาคฝ่าย มากกวําการที่ต๎องเข๎ารํวมงานกันตามค าสั่ง ค าขอ หรือแบบเลี่ยง
ไมํได ๎

5)  ผลประโยชน์รํวมกัน และการรํวมทุน (Mutual benefit and shared investment) คือ  
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แตํละภาคฝ่ายมีการแบํงปันทรัพยากร รวมไปถึงความเสี่ยงด๎านตําง ๆ ในการด าเนินงานรํวมกัน ใน
ขณะเดียวกันก็มีการแบํงปันในผลประโยชน์ หรือความส าเร็จในเร่ืองนั้น ๆ รํวมกัน  

6)  ผลลัพธ์ที่มากกวํา (Alchemical effect) แตํละหุ๎นสํวนทางสังคมตํางรํวมงานกันเพื่อ
ต๎องการให๎ได๎ผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ออกมาดีกวําการแยกกันท างาน เนื่องจากการรวมตัวกัน
กํอให๎เกิดการบูรณาการขององค์ประกอบตําง ๆ ในการด าเนินงาน เชํน ความร๎ู บุคลากร สมรรถนะ
ขององค์กร 
 

ประโยชน์ของการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม  
นเรศ  สวัสดิกุลวัฒน์ (2551)ได๎สรุปประโยชน์ของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม มีดังนี้ 
1) การผสานความรํวมมือในการพัฒนานโยบาย โครงการ และกิจกรรมระหวํางกันเพื่อให๎

ได๎ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตํอกลุํมเป้าหมายของงานมากยิ่งขึ้น  
2) เป็นการรวบรวมเอาบุคลากรที่มีทักษะความร๎ู รวมไปถึงทรัพยากรตําง  ๆ และ 

งบประมาณระหวํางองค์กรเข๎ามารวมกัน 
3) เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนแนวความคิดใหมํๆ หรือสร๎างสรรค์โครงการกิจกรรม 

ใหมํๆ มากยิ่งขึ้น  
4) เป็นการกระจายและแบํงปันความเสี่ยงระหวํางกัน ในกรณีการจัดท ากิจกรรมทดลอง 

รูปแบบใหมํๆ หรือโครงการน ารํองตําง ๆ 
5) เพิ่มโอกาสในการได๎รับการสนับสนุนด๎านทรัพยากรเพิ่มเติมจากองค์กร หรือหนํวยงาน 

ภายนอกหุ๎นสํวน เชํน ภาคธุรกิจเอกชน 
 6) เสริมศักยภาพในการตํอรองทางด๎านการเมือง เพื่อเป็นประโยชน์ตํอโครงการความ

รํวมมือมากยิ่งขึ้น  
 

หุ้นส่วนทางสังคมระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในระบบการศึกษาปฐมวัย 
ในสังคมตะวันตก รูปแบบของความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและครอบครัวที่เกิดขึ้นมาก

ที่สุดคือการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมซึ่งมีนัยวําการศึกษาเป็นเร่ืองของความรํวมมือ สิทธิและความเทํา
เทียมกันในการสร๎างคุณภาพการศึกษา การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมเป็นความรํวมมือแบบพิเศษ
ระหวํางพํอแมํกับโรงเรียนที่โดดเดํนด๎วยความเชื่อมั่น มีเป้าหมายรํวมกัน มีคํานิยมการมีสํวนรํวม
โดยสมัครใจและมีความตํอเนื่องของการด าเนินการ ตลอดจนความรับผิดชอบรํวมกันตํอผลของ
การศึกษา กลําวได๎วํา เป็นความรํวมมือในฐานะทีมเดียวกัน (Zagir A. Latipov, Svetlana S. Bykova 
and Maria P. Zhigalova, 2016) 
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 หนํวยงานทางด๎านการศึกษาในประเทศรัสเซียได๎ค๎นพบวําการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของ
โรงเรียนอนุบาล สถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและครอบครัว สํงผลอยํางมีนัยส าคัญตํอการแก๎ปัญหา
ด๎านการศึกษาของเด็กๆ กลําวคือ การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในการศึกษาได๎น าไปสูํการค๎นพบ
รูปแบบใหมํที่มีประสิทธิภาพของการท างานด๎านการศึกษาโดยอ๎างถึงการท างานในรูปแบบ
ทางเลือก เชํน  รูปแบบการติดตํอกับผู๎ปกครองอยํางไมํเป็นทางการชํวยสร๎างการมีสํวนรํวมและ
ความรํวมมือ การสร๎างเกณฑ์การประเมินผลรํวมกัน บางเกณฑ์ได๎รับการพัฒนาความพึงพอใจตํอ
คุณภาพของบริการการศึกษา และยังสร๎างความพร๎อม สร๎างแรงบันดาลใจของพํอแมํที่จะให๎ความ
รํวมมือ กลําวได๎วํา การมีสํวนรํวมของพํอแมํในกิจกรรมของโรงเรียนในแบบหุ๎นสํวนทางสังคมนี้
เป็นรูปแบบที่ไมํใชํแบบดั้งเดิมของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม นั่นคือเป็นการปรับโครงสร๎างของ
ความรํวมมือในการเข๎ารํวมเป็นหุ๎นสํวนของทุกรายละเอียดของการศึกษา หนึ่งในรูปแบบใหมํของ
การเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมในปัจจุบัน คือ “สโมสรครอบครัว” ซึ่งแตกตํางจากสโมสรในแบบอ่ืน ๆ 
ตรงที่ทุกต าแหนํงมีความเทําเทียมกันของผู๎เข๎ารํวม ทั้งผู๎ปกครอง ครู และนักจิตวิทยา สโมสร
ครอบครัวเป็นโครงสร๎างแบบพลวัต และการท างานของสโมสรครอบครัวท าให๎สามารถสร๎าง
บรรยากาศของความสนใจรํวมกันของครอบครัวและสถาบันการศึกษารวมทั้งการพัฒนาความ
สามัคคีของเด็กกํอนวัยเรียน ตลอดจนสร๎างคํานิยมในครอบครัว "แมํ พํอและฉัน เราเป็นครอบครัว
รํวมกัน " (Zagir A. Latipov, Svetlana S. Bykova and Maria P. Zhigalova, 2016) 
 

ขั้นตอนของการสร้างหุ้นส่วนทางสังคมในการศึกษาปฐมวัย  
Zagir A. Latipov, Svetlana S. Bykova and Maria P. Zhigalova (2016) สรุปขั้นตอนของ

การสร๎างหุ๎นสํวนทางสังคมในการศึกษาปฐมวัย ไว๎ดังนี้ 
ขั้นตอนแรก คือ จุดเร่ิมต๎น หรือการมีเป้าหมายรํวมกัน ก าหนดความหมาย คุณคํารํวมกัน

และทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายได๎รับการพิจารณา กิจกรรมด าเนินการ ได๎แกํ การตรวจสอบความ
ต๎องการของผู๎ปกครองทรัพยากรและการตรวจสอบคํานิยมของสถาบันการศึกษา เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยนกันในการประชุมครูของสถาบันการศึกษาและจัดท าแผนงานประจ าปีรํวมกับพํอแมํ 
โดยที่ความต๎องการของผู๎ปกครองนับเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะยึดถือในขั้นตอนแรกนี้ 

ขั้นตอนท่ีสอง คือ การท างานรํวมกันเพื่อออกแบบโปรแกรมเฉพาะของการรํวมมือ ใน
ระหวํางด าเนินกิจกรรมรํวมกัน ข๎อเสนอแนะและการเปิดชํองทางการสื่อสารมีความส าคัญ ครูให๎
ค าแนะน าแกํผู๎ปกครองและให๎ความชํวยเหลือทางสังคมและจิตใจเป็นประจ ากับครอบครัว แนวคิด
เร่ืองการมีสํวนรํวมเป็นสิ่งส าคัญในขั้นตอนนี้ การแบํงปันความรับผิดชอบด๎านตําง ๆ ของกิจกรรม



  74 

รํวมกัน ผลจากขั้นตอนนี้ควรเป็นความสามารถของพํอแมํที่จะมีสํวนรํวมในกิจกรรมรํวมกัน และ
ความสามารถเฉพาะด๎านขึ้นอยูํกับความนําเชื่อถือของโรงเรียน 

ขั้นตอนท่ีสาม คือ การเป็นห๎ุนสํวนทางสังคม ณ จุดนี้ตํอไปทุกฝ่ายต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ทั้ง (1) การมีสํวนรํวมโดยสมัครใจซึ่งหมายถึงความพร๎อมใช๎งานของเสรีภาพและจิตส านึกในการ
เลือกรูปแบบตําง ๆ ของความรํวมมือในกิจกรรม (2) ความสัมพันธ์ระยะยาว กลําวคือ การให๎
ความส าคัญกับสมาชิกอยํางตํอเนื่องและการรักษาปฏิสัมพันธ์ระหวํางกัน  (3) ความรับผิดชอบ
รํวมกันอันเป็นรากฐานเมื่อเร่ิมต๎นกิจกรรมรํวมกัน สถาบันการศึกษาควรก าหนดระดับความ
รับผิดชอบของครอบครัวอยํางชัดเจนและแบํงแยกความสนใจและการสนับสนุนครอบครัวที่
แตกตํางกัน นี่คือขั้นตอนของการสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคมของครอบครัวในการศึกษาปฐมวัย 
โดยใช๎รูปแบบกิจกรรมของสโมสรครอบครัวเพื่อการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของการศึกษาปฐมวัย  
 

2.3.3 รูปแบบของหุ๎นสํวนทางสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีตัวอยํางและงานศึกษา 
วิจัย ในประเทศไทย 

2.3.3.1 พลังเครือข่ายการศึกษา  
โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด๎วยพลังเครือขําย

การศึกษา ด าเนินการโดย คณะด าเนินงานโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวด๎วยพลังเครือขํายการศึกษา (2553) เป็นการท างานรํวมกันแบบภาคีเครือขํายหุ๎นสํวน
การศึกษา ซึ่งการท างานลักษณะเชํนน้ีอยูํบนหลักการของความรํวมมือ แบํงปัน และการรวมพลัง มี
กระบวนการท างานที่ยืดหยุํน สามารถปรับให๎เข๎ากับบริบทของแตํละเครือขํายที่มาท างานรํวมกัน 
ทั้งนี้ทุกฝ่ายที่รํวมกันท างานต๎องได๎รับประโยชน์รํวมกัน 

ในการสร๎างเครือขํายและท างานรํวมกันแบบหุ๎นสํวนกับองค์กรที่เกี่ยวข๎องนั้น มีเครือขําย
หรือที่เรียกวําภาคีมาท างานรํวมกัน 2 กลุํม (คณะด าเนินงานโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด๎วยพลังเครือขํายการศึกษา ,2553) ดังนี้    

กลุํมแรก เรียกวํา ภาคีหลัก (Principal Partners) หมายถึง บุคคล องค์กร ที่เกี่ยวข๎องโดยตรง
กับการศึกษาและการปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงได๎ 2 กลุํม คือ กลุํมการศึกษา ได๎แกํ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน กรรมการสถานศึกษา บุคลากรหรือหนํวยงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และกลุํมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ บุคลากร หรือหนํวยงานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ซึ่งท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน และจัดให๎มีการเรียนร๎ูเพื่อให๎เกิดสมรรถนะที่น าไปสูํความฉลาด
ทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
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กลุํมที่สอง เรียกวํา ภาคียุทธศาสตร์ (Strategic Partners) หมายถึง บุคคล องค์กรด๎าน
สาธารณสุข องค์กรภาครัฐในท๎องถิ่น (การศึกษา/การปกครอง/ศาสนา/วัฒนธรรม) รวมถึงองค์กร
ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และหรือกลุํมตําง ๆ ในชุมชน โดยจะเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การสํงเสริม สนับสนุน ชํวยเหลือ และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกระบวนการเรียนร๎ูและ
กิจกรรมที่เอ้ือให๎เกิดการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

ในการสร๎างเครือขํายที่ท างานแบบหุ๎นสํวนทั้ง 2 ระดับดังกลําว มีกระบวนการได๎มาและ
การท างานของเครือขํายหุ๎นสํวนการศึกษา (คณะด าเนินงานโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด๎วยพลังเครือขํายการศึกษา, 2553) ดังนี้  

1) การส ารวจและแสวงหาเครือขําย กลําวคือ ในขั้นแรก โรงเรียนเครือขํายและทีมแกนน า
กลุํมโรงเรียนเครือขํายต๎องส ารวจวํามีบุคคล องค์กรใดบ๎างที่มีศักยภาพที่จะท างานรํวมกันจนบรรลุ
เป้าหมายได๎ ทั้งกลุํมที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์ โดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่เคย
ท างานรํวมกันมากํอน หรือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของโรงเรียนในการท างาน และแสวงหา
เครือขํายเข๎ามาชํวยสนับสนุนการด าเนินงาน หรือพิจารณาจากพันธกิจ ขอบขํายงาน และความร๎ู
ของเครือขํายที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมท างานและชํวยเติมเต็มงานให๎แกํโรงเรียน จากนั้นทาบทามและ
เรียนเชิญอยํางเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการก็ได๎ให๎มารํวมท างานเป็นเครือขํายหุ๎นสํวนการศึกษา 
ขณะเดียวกันก็มองหาวิธีการท างานรํวมกัน อาจจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ระดมสมอง และให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับเวลา บทบาท ภารกิจ แผนการท างาน รวมถึง
ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได๎รับจากการท างาน  

2) การสร๎างข๎อตกลงรํวม กลําวคือ เมื่อได๎ภาคีเครือขํายทั้งภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์ที่
จะท างานรํวมกันแบบหุ๎นสํวนแล๎ว จะต๎องมีการท าความตกลงภารกิจรํวมกันของโรงเรียนเครือขําย
และภาคีเครือขําย หุ๎นสํวน และภารกิจระหวํางกลุํมโรงเรียนเครือขําย การด าเนินงานเครือขํายแบบ
หุ๎นสํวนอาจใช๎วิธี แตํงตั้งเป็นคณะกรรมการเครือขํายฯ และรํวมกันวิเคราะห์และก าหนดภารกิจ 
บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาท างานให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งปฏิบัติตามภารกิจ  หรืออาจใช๎
วิธีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเป็นระยะหรือใช๎วิธีผูกมัด เชํน บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ด าเนินงาน เพื่อให๎เกิดความชัดเจนรํวมกันวําจะเร่ิมท างานไปด๎วยกันในรูปแบบเครือขําย ซึ่งวิธีนี้
เป็นความนิยมปฏิบัติกัน โดยการท าข๎อตกลงรํวมมือด าเนินงานอาจมีสาระส าคัญที่ต๎องพิจารณา
รํวมกันให๎ชัดเจน ได๎แกํ 

- ความรู๎ ทักษะและความช านาญการจากเครือขําย  
- บทบาทและภารกิจที่ต๎องปฏิบัติของแตํละภาคีเครือขําย  
- รูปแบบการท างานและโครงสร๎างการบริหารจัดการ 
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- ศึกษาผลลัพธ์รํวมและประโยชน์ที่ทุกฝ่ายต๎องการตรงกันหรือคล๎ายกันมา
พิจารณากํอนและหาวิธีการท างานให๎เกิดประโยชน์ของทุกฝ่าย จากนั้นคํอยพิจารณา
ผลลัพธ์เฉพาะที่ต๎องการ   

- ก าหนดตัวชี้วัดหลักในการติดตามและประเมินความส าเร็จพร๎อมเป้าหมายที่ตั้ง
ไว๎ 

- สร๎างแผนปฏิบัติการรํวม การมีแผนปฏิบัติการรํวมเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากจะได๎ 
เข๎าใจตรงกันวําฝ่ายใดต๎องท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่อให๎เกิดผลอะไร   
3) การบริหารจัดการ กลําวคือ แนวทางการบริหารจัดการเครือขํายเพื่อน าข๎อตกลงรํวมและ

แผนปฏิบัติการรํวมของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ไปปฏิบัติ
ให๎บรรลุผลส าเร็จตาม แผนปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขําย และกลุํมโรงเรียนเครือขําย มีดังนี้   

-  ต๎องมีผู๎ประสานจากทุกภาคีเครือขํายที่พร๎อมจะประสานงานกันตลอดเวลาใน
การด าเนินโครงการ  

- มีข๎อเสนอวําผู๎ประสานจะต๎องได๎รับการแตํงตั้งอยํางเป็นทางการให๎มีอ านาจใน
การตัดสินใจได๎อยํางน๎อยในระดับหนึ่ง สามารถน ามติที่ประชุมมาด าเนินการตํอ  

- โรงเรียนเครือขํายและทีมแกนน ากลุํมโรงเรียนเครือขํายที่เป็นเจ๎าภาพหลักต๎อง
จัดให๎มีกิจกรรมรํวมอยํางตํอเน่ืองและสม่ าเสมอ หรืออาจหมุนเวียนกันในระหวํางเครือขําย
ก็ได๎ เพื่อไมํให๎ภาคีเครือขํายหลวมจนหลุดไป ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มความแข็งแกรํงของ
เครือขํายยิ่งขึ้น    

- ต๎องมีการสํงขําวความเคลื่อนไหว ความก๎าวหน๎าของงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ถึงกันอยํางตํอเน่ือง 
4) การทบทวนและปรับแก๎  หลังจากด าเนินงานตามแผนไปได๎ระยะหนึ่ง มีข๎อแนะน าให๎

ทบทวนงานและบทบาทของภาคีเครือขําย ในการทบทวนงานท าได๎ตั้งแตํการประชุมปฏิบัติการ 
การสนทนาแบบพบหน๎า การพูดคุยทางโทรศัพท์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนากลุํม 
(Focus group) การประเมินตนเอง การใช๎แบบสอบถาม เป็นต๎น จากวิธีการทบทวนงานดังกลําวจะ
ท าให๎ได๎ข๎อมูลเป็นฐานส าหรับการพิจารณาวํางานก๎าวหน๎าไปอยํางไร เครือขํายท าตามบทบาท
ภารกิจหรือไมํ มีความขัดแย๎งหรือไมํลงตัวระหวํางประโยชน์ของทุกฝ่ายหรือไมํ ซึ่งผลการทบทวน
งานจะเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับแก๎วิธีการท างานรํวมกันหรือจุดอ่ืน ๆ ที่พบให๎ดีขึ้นกวําเดิม 
และหรือปรับวิธีการท างานใหมํ โดยต๎องบันทึกผลการทบทวนไว๎ทุกคร้ังจนกวําโครงการจะสิ้นสุด 

5) ข๎อควรระวังของการท างานในลักษณะเครือขํายหุ๎นสํวน ขณะด าเนินงานพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ด๎วยเครือขํายการศึกษาที่มีการท างานลักษณะ
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แบบหุ๎นสํวนการศึกษา มีข๎อควรระวังประการหนึ่งคือ เครือขํายหลวมและหลุดไปในที่สุด ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากสิ่งตํอไปนี้  

- ผู๎เป็นเจ๎าภาพของเครือขํายไมํมีความร๎ูสึกเป็นเจ๎าของเครือขําย ไมํแสดงความ
ต๎องการที่จะเรียนร๎ูจากความช านาญการของเครือขําย  หรือไมํท าตามบทบาทหน๎าที่ที่
ก าหนด ปลํอยให๎เป็นความรับผิดชอบของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเทํานั้น  

- การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายในเครือขํายนึกถึงแตํเร่ืองงบประมาณกํอนเร่ือง
งาน  

- การท ากิจกรรมของแตํละฝ่ายในเครือขํายไมํสามารถเชื่อมโยงกันได๎   
- การด าเนินกิจกรรมของเครือขํายขาดความตํอเนื่อง  มีการทิ้งชํวงเวลาไว๎นานจน

ทุกฝ่ายหมดความกระตือรือร๎น  
- เครือขํายท างานไปผิดทิศทาง และไมํได๎ปรับแก๎ให๎ทันทํวงที  ดังนั้นสิ่งส าคัญ

ที่สุดของการสร๎างและท างานแบบเครือขํายหุ๎นสํวน คือ ทุกฝ่ายในเครือขํายยอมรับ
ข๎อจ ากัดของกันและกัน ไมํเรียกร๎องจากเครือขํายมากเกินความต๎องการ แสดงความ
ต๎องการที่จะเรียนร๎ูเพื่อพึ่งตนเองให๎ได๎ในสํวนที่ยังไมํช านาญ และที่ส าคัญมากคือการให๎
เกียรติกันในลักษณะการท างานแบบเทําเทียมกัน รับผิดและรับชอบรํวมกัน 
 
นอกจากนี้ พลังเครือขํายทางการศึกษายังรวมถึงการด าเนินงานด๎วยความรํวมมือกัน

ระหวํางนักวิชาการหรือนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับเด็กปฐมวัย (Early 
Childhood Professionals) ซึ่ง Flottman, McKernan และ Tayler (2011) ได๎ระบุถึงปัจจัยส าคัญของ
การรํวมมือกันของผู๎เชี่ยวชาญด๎านเด็กปฐมวัยในการด าเนินงานรํวมกัน โดยการรํวมมือระหวําง
ผู๎เชี่ยวชาญนั้น ควรต๎องมีการแสดงถึงความตั้งใจที่ผูกพันการด าเนินงานเข๎าด๎วยกัน ความเคารพตํอ
กัน และการรับผิดชอบตํอการด าเนินงานรํวมกัน ซึ่งต๎องอาศัยความเข๎าใจ การสื่อสารและการ
ด าเนินงานรํวมกันอยํางเป็นองค์รวม (holistic approach) เพื่อบรรลุเป้าหมายใน 5 ประการหลัก ดังนี้ 

1) การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานให๎ไปสูํแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) 
2) การสนับสนุนการเปลี่ยนผํานระหวํางชํวงวัยของเด็กในเชิงบวก (Positive transitions for 

children) 
3) การต้ังใจที่จะเรียนรู๎จากผู๎อ่ืน (Willing to learn from one another) 
4) การท าความเข๎าใจบทบาทของตนเองและผู๎อ่ืน และสามารถอ๎างอิงไปยังผู๎เชี่ยวชาญทําน

อ่ืนได๎ เมื่อตนเองไมํมีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกลําว (Understand their own and others’ roles) 
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5) การบรรลุผลลัพธ์ที่ดี่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ส าหรับเด็ก (Achieve best possible outcome 
for children) 
 

2.3.3.2 หุ้นส่วนการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
Espien et al. (2002) ได๎ระบุถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการดูแลเด็ก 

ดังพิจารณาได๎จากความพยายามของครูและผู๎ดูแลที่ต๎องการทราบวิธีการในการท างานรํวมกับ
ครอบครัวและวิธีการน าชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อท าให๎การเรียนการสอนประสบความส าเร็จมาก
ขึ้น ในสํวนของครอบครัว ก็ต๎องการทราบถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน วิธีการชํวยเหลือ
นักเรียน และวิธีการสื่อสารในการสนับสนุนการท าหน๎าที่ของครู ในขณะที่นักเรียนก็ต๎องการ
ประสบความส าเร็จในการเรียน และต๎องการการชี้แนะจากผู๎ปกครอง ครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องอ่ืน 
ๆ ในชุมชนแตํแม๎ทุกฝ่ายจะยอมรับถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการดูแลเด็ก 
โรงเรียนและภาครัฐก็ยังต๎องการแนวทางในการพัฒนาความเป็นหุ๎นสํวนระหวํางโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะในการท าความเข๎าใจประเภทของการมีสํวนรํวมของครอบครัว
และชุมชน การสร๎างคณะท างานเชิงรุกในการพัฒนาความเป็นหุ๎นสํวน (Action Team for 
Partnerships) การวางแผนของการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชนตํอโรงเรียนและการน าแผน
ไปปฏิบัติ การระดมทรัพยากรของชุมชน การสนับสนุนให๎การด าเนินงานก๎าวหน๎า การประเมิน
ผลลัพธ์ และการสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน การปฏิบัติและโครงการอยําง
ตํอเน่ือง 

ทั้งนี้ ประเภทของการมีสํวนรํวมระหวํางโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนที่ถูกอ๎างถึงใน 
Espien et al. (2002) นั้น สามารถแบํงออกได๎ตามการจัดประเภทของ Australian Government 
(2017) เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1) การเลี้ยงดูของผู๎ปกครอง (Parenting) โรงเรียนสามารถให๎การสนับสนุนครอบครัวใน
การท าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง อาทิ การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก การเรียนร๎ูทักษะที่จ าเป็น
ตํอการพัฒนาเด็ก การให๎ค าแนะน าและดูแลเด็กอยํางเหมาะสมตามชํวงวัย การสร๎างสภาวะที่
เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

2) การสื่อสาร (Communicating) โรงเรียนมีหน๎าที่ในการสื่อสารเกี่ยวกับหลักสูตร 
ความก๎าวหน๎าทางการศึกษาของเด็ก การจัดท าเอกสารส าหรับสื่อสารกับผู๎ปกครองในรูปแบบตําง ๆ 
การสื่อสารกับผู๎ปกครองอยํางทันทํวงที การสื่อสารและการแปลการสื่อสารออกมาในหลายภาษา
ให๎สอดคล๎องกับภาษาหลักของผู๎ปกครอง และการสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองสื่อสารกับโรงเรียนอยําง
เปิดเผย 
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3) การอาสาสมัคร (Volunteering) ครอบครัวมีหน๎าที่ชํวยเหลือโรงเรียนด๎วยการ
อาสาสมัครชํวยเหลือครูและผู๎ดูแลเด็กในการเรียนในชั้นเรียน การมาโรงเรียนในนิทรรศการตําง ๆ 
และการเข๎ารํวมในกิจกรรมอบรมตําง ๆ ของโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนก็ควรสนับสนุนผู๎ปกครอง
ในการมาด าเนินงานอาสาสมัครด๎วยการก าหนดเวลาของการท างานอาสาสมัครอยํางยืดหยุํน  และ
การพิจารณาให๎ผู๎ปกครองได๎ด าเนินงานในสํวนที่มีความสามารถหรือความถนัด 

4) การเรียนร๎ูที่บ๎าน (Learning at home) ผู๎ปกครองสามารถสนับสนุนโรงเรียนและการ
เรียนร๎ูของเด็กได๎จากการสนับสนุนให๎เด็กมีทัศนคติในเชิงบวกตํอการเรียน การตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความสนใจในการเรียนของเด็ก การให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือเด็กในการท าการบ๎าน
และกิจกรรมตําง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย การริเร่ิมบทสนทนาที่จะชํวยขยายผลการเรียนร๎ูของเด็ก 
และการสื่อสารกับครูอยํางสม่ าเสมอเพื่อน าข๎อมูลมาพัฒนาการเรียนร๎ูของเด็ก 

5) การตัดสินใจ (Decision-making) โรงเรียนและชุมชนสามารถชํวยเหลือผู๎ปกครองใน
การท าหน๎าที่ตามบทบาทในสภาหรือคณะกรรมการ และองค์การของผู๎ปกครองอ่ืน ๆ การท าหน๎าที่
ในการตัดสินใจในระดับเขตหรือรัฐ และการมีสํวนรํวมในกลุํมเรียกร๎องเพื่อสิทธิเด็ก หรือคณธ
ท างานในการประเมินเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียน 

6) การมีสํวนรํวมกับชุมชน (Collaborating with the Community) โรงเรียนควรสร๎างความ
รํวมมือเมื่อความรํวมมือน ามาซึ่งการเข๎าถึงทรัพยากรที่จ าเป็นตํอการพัฒนาเด็ก และการจัดบริการ
ไปยังชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กในชุมชน 

กระทรวงสาธารณสุขและความสูงวัยของออสเตรเลีย (Department of Health and Ageing) 
รํวมกับหนํวยงานด๎านการพัฒนาเด็ก ได๎แกํ Beyondblue Early Childhood Australia และ Australian 
Psychological Society ได๎จัดตั้งโครงการ Kid Matter จากความริเร่ิมของ Australian Early 
Childhood Mental Health Initiative เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์และขั้นตอน (Building 
blocks) ที่จ าเป็นตํอการพัฒนาเด็กโดยอาศัยการเป็นหุ๎นสํวนระหวํางครอบครัวและเจ๎าหน๎าที่ดูแล
เด็กปฐมวัย โดยระบุถึงผลประโยชน์ใน 3 ด๎าน ประกอบด๎วย (Kids Matter Early Childhood, 2012) 

1) ผลประโยชน์ตํอเด็ก ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงระหวํางครอบครัวและกลุํมผู๎ดูแล 
โดยครอบครัวจะมีองค์ความร๎ูเกี่ยวกับศักยภาพหรือจุดแข็งของเด็ก บุคลิกภาพ อารมณ์และ
พฤติกรรม สํวนเจ๎าหน๎าที่ก็มีความเข๎าใจจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในแตํละวัน เมื่อทั้งสอง
ฝ่ายน าข๎อมูลมาแลกเปลี่ยนกันยํอมสํงผลให๎การดูแลตรงตามความจ าเป็นของการพัฒนาเด็กแตํละ
คนมากขึ้น 
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2) ผลประโยชน์ตํอครอบครัว อันเป็นผลจากการที่ครอบครัวได๎รับการสนับสนุนจาก
เครือขํายของผูด๎ูแลและครอบครัวที่มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางและรํวมกันในการเอาชนะความ
ท๎าทายตําง ๆ ไปด๎วยกัน และยังเป็นการสร๎างเชื่อใจระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎ดูแลอีกด๎วย 

3) ผลประโยชน์ตํอผู๎ดูแล โดยผู๎ดูแลเด็กจะได๎รับความร๎ูสึกของการเชื่อมโยง มีคุณคํา มี
ก าลังใจและมีความเข๎าใจตํอผู๎ปกครองมากขึ้น ซึ่งความเข๎าใจระหวํางกันจะชํวยให๎ผู๎ดูแลเห็น
ภาพรวมของการดูแลและด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 

4) ผลประโยชน์รํวมกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานรํวมกันระหวํางผู๎ปกครอง 
ครอบครัวและผู๎ดูแล ได๎แกํ การเรียนรู๎วิธีการด าเนินงานในการดูแลเด็กรํวมกัน การเข๎าใจพฤติกรรม
ของเด็กทั้งที่บ๎านและสถานดูแล การพิจารณาหนทางที่มีประสิทธิผลที่สุดในการสนับสนุนการ
เรียนร๎ูของเด็ก การเข๎าใจจุดแข็งและสิ่งที่เด็กชอบ และการมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นในการจัดการ
อุปสรรคตํอการพัฒนาของเด็ก 

ในการสร๎างความรํวมมือระหวํางผู๎ปกครองหรือครอบครัวและผู๎ดูแลเด็กนั้น จ าเป็นต๎อง
อาศัยฐานหรือบันได 4 ขั้น (Four building blocks) โดยเร่ิมต๎นจาก 1) การสนับสนุนให๎ครอบครัว
เป็นศูนย์กลางของการดูแลเด็ก (Family-centered care) 2) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3) การ
พยายามท าความเข๎าใจหรือใสํใจตํอความร๎ูสึกระหวํางระหวํางครอบครัวและผู๎ดูแล และ 4) การ
เคารพในความหลากหลายทั้งภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว  

สราวดี เพ็งศรีโคตรและจันทร์ชลี มาพุทธ (2554) ได๎เสนอผลการศึกษารูปแบบการมีสํวน
รํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ด๎วยแนวคิดหุ๎นสํวนในการท างานรํวมกันระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง กลําวคือ การสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนในการท างานรํวมกันระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครองและการมีข๎อตกลงในการท างานรํวมกันระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองเพื่อ
พัฒนาเด็กนั้น สามารถเสริมสร๎างทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยได๎ ซึ่งการรํวมมือและประสานงานระหวําง
ผู๎ปกครองเด็กที่บ๎านกับครูในสถานศึกษาในการเลี้ยงดูให๎สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันจะท าให๎
เด็กมีพัฒนาการที่ดี  

ในงานศึกษา สราวดี เพ็งศรีโคตร และ จันทร์ชลี มาพุทธ (2554) พบวํา ลักษณะการมีสํวน
รํวมของผู๎ปกครอง มี 2 ลักษณะ คือ แบบเป็นทางการ และแบบไมํเป็นทางการ เชํน เป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการอ านวยการของโรงเรียน มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาที่ส าคัญของโรงเรียน มีสํวนรํวม
ในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครูและผู๎ปกครอง การรํวมตัดสินใจ รํวมด าเนินการ และรํวม
ประเมินผลเพื่อพัฒนาโรงเรียน ในสํวนบทบาทการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองมี 6 ด๎าน (สราวดี เพ็ง
ศรโีคตร และ จันทร์ชลี มาพุทธ, 2554) ประกอบด๎วย 
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1) ด๎านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู๎ปกครอง พบวําผู๎ปกครองสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํ
เด็กในชีวิตประจ าวัน ดูแลเด็กให๎มาโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ ผู๎ปกครองสามารถพัฒนาสมองลูกโดย
ให๎ลูกรับประทานอาหารและออกก าลังกายอยํางเหมาะสม ตรวจและพัฒนาสุขภาพของเด็ก ให๎
พร๎อมในการเรียนร๎ู ฝึกนิสัยที่ดีให๎เด็ก และผู๎ปกครองเข๎ารับการอบรมหรือสัมมนาเร่ืองการเลี้ยงลูก 
การสํงเสริมพัฒนาการเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น 

2) ด๎านการติดตํอสื่อสาร พบวํา โรงเรียนสามารถจัดให๎มีการพบปะระหวํางครูประจ าชั้น
กับผู๎ปกครอง ผู๎ ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องทุก ๆ กิจกรรมที่ โรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนจัด
ประชุมหรือสัมมนาระหวํางตัวแทนผู๎ปกครองกับครูและผู๎บริหารโรงเรียน โรงเรียนจัดข๎อมูล 
ขําวสารที่จะสื่อสารกับผู๎ปกครองให๎เหมาะสม กับความต๎องการของผู๎ปกครอง ด๎วยวิธีการ
หลากหลายรูปแบบ และโรงเรียนจัดให๎ผู๎ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเข๎าใจวิธีการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 

3) ด๎านการอาสาสมัคร พบวําผู๎ปกครองสามารถเข๎ามาเป็นอาสาสมัครชํวยเหลือโรงเรียน
ตามความสามารถ และทุกคร้ังที่โรงเรียนเปิดโอกาส โรงเรียนคัดเลือกผู๎ปกครองอาสาสมัครให๎
เหมาะสมกับงาน โรงเรียนจัดระบบให๎เกียรติ และยกยํองผู๎ปกครองอาสาสมัครที่ชัดเจน และ
โรงเรียนส ารวจความร๎ูและความสามารถของผู๎ปกครองเพื่อชํวยงานของโรงเรียนได๎ 

4) ด๎านการเรียนร๎ูที่บ๎าน พบวําผู๎ปกครองสามารถดูแลเด็กให๎ท าการบ๎านอยํางสม่ าเสมอ 
โดยโรงเรียนจัดข๎อมูลและแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ ให๎ผู๎ปกครอง ผู๎ปกครองสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริม
การเรียนรู๎ให๎แกํเด็กโดยจัดมุมหนังสือเพื่อสํงเสริมการอํานที่บ๎าน โรงเรียนจัดอบรมหรือสัมมนาให๎
ความร๎ูแกํผู๎ปกครองในการจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนร๎ูที่บ๎าน ปกครองเลํานิทาน อํานหนังสือให๎
ลูกฟังและรํวมประดิษฐ์ของเลํนอยํางงํายเพื่อสํงเสริมพัฒนาการ 

5) ด๎านการตัดสินใจ พบวํา ผู๎ปกครองได๎รํวมประชุมกับโรงเรียนทุกคร้ัง และผู๎ปกครองมี
สํวนรํวม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่โรงเรียนเปิดโอกาส 

6) ด๎านการรํวมมือกับชุมชน พบวํา โรงเรียนสามารถใช๎ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู๎ให๎สมบูรณ์ขึ้น โรงเรียนบริการข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ความชํวยเหลือการบริการตําง 
ๆ ให๎แกํครอบครัวและชุมชน โรงเรียนสามารถจัดบริการชุมชนโดยเป็นแหลํงเรียนร๎ู และศูนย์กลาง
ในการประสานการเรียนร๎ูของชุมชนผํานผู๎ปกครอง ตลอดจนผู๎ปกครองรํวมระดมทรัพยากรตําง ๆ 
เชํน ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น เงินทุน สนับสนุนการจัดการเรียนร๎ูของโรงเรียน และผู๎ปกครองให๎ข๎อมูล
เชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนให๎แกํโรงเรียน 

อยํางไรก็ดี ในการศึกษาของ Hepburn (2004) ได๎มีการแบํงบทบาทของผู๎ปกครองในการ
พัฒนาเด็กที่แตกตํางออกไปจาก สราวดี เพ็งศรีโคตร และ จันทร์ชลี มาพุทธ (2554) โดย Hepburn 
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แบํงบทบาทของผู๎ปกครองเป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านของการเป็นผู๎ให๎การศึกษา (Educators) และด๎าน
ของการเป็นผู๎น า (Leaders) ซึ่งมีรายละเอียดตํางกัน ดังนี้ 

1) ด๎านของการเป็นผู๎ให๎การศึกษา พบวํา ผู๎ปกครองมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งด๎านความร๎ูให๎กับผู๎ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก การสร๎างองค์ความร๎ูและทักษะของ
ผู๎ปกครอง การเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครองกับเด็ก และการสํงเสริมให๎มีกิจกรรมและ
การดูแลที่เหมาะสมตามชํวงวัย อันจะชํวยสนับสนุนการพัฒนาของเด็กและการเตรียมความพร๎อม
ให๎กับเด็กในการเข๎าเรียนในโรงเรียน (school readiness) 

2) ด๎านของการเป็นผู๎น า พบวํา ผู๎ปกครองสามารถมีบทบาทในการเป็นผู๎น าของการดูแล
เด็กได๎ ด๎วยการมีสํวนรํวมทั้งในการเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา (Advisors) ผู๎เรียกร๎องสิทธิของเด็ก 
(Advocates) และผู๎ตัดสินใจ (Decision-Makers) ซึ่งบทบาทของผู๎ปกครองจะมีความส าคัญตํอการ
ออกแบบการดูแลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family-centered care) อันเป็นการดูแลที่ชํวย
สนับสนุนบทบาทการตัดสินใจของผู๎ปกครองเกี่ยวกับเด็กและบริการและระบบที่มีผลตํอเด็กและ
ครอบครัว ผู๎ปกครองที่มีบทบาทในการเรียกร๎องสิทธิของเด็กและเป็นผู๎ตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเด็ก 
สามารถเป็นผู๎น าด๎านการดูแลเด็กได๎โดยอาศัยการรํวมมือกับครอบครัวอ่ืน ๆ สมาชิกของชุมชน ผู๎
ให๎บริการ (providers) และผู๎จัดท านโยบาย (policy makers) เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีอิทธิพลตํอบริการ
และระบบที่อาจสํงผลกระทบตํอความพร๎อมในการเรียนในโรงเรียนของเด็กทั้งหมดในชุมชนได๎ 

นอกจากนี้ หนํวยงานด๎านการศึกษาของสก็อตแลนด์ในชื่อ “the Scottish Executive 
Education Department (SEED) ยังได๎น าเสนอถึงวิธีการในการสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวน
รํวมกับการเรียนรู๎ของเด็กผําน 3 วิธีการ ดังนี้ (Scottish Executive, 2006) 

1) การสร๎างการเรียนร๎ูตั้งแตํที่บ๎าน (Learning at home) เนื่องจากผู๎ปกครองถือเป็นผู๎ให๎
การศึกษาคนแรกของเด็กและยังมีบทบาทในการให๎ความร๎ูกับเด็กอยํางตํอเนื่อง ผู๎ปกครองจึงควร
ได๎รับข๎อมูลและการสนับสนุนที่จ าเป็นตํอการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนร๎ูทั้งที่บ๎าน ชุมชน และ
โรงเรียน 

2) การเป็นหุ๎นสํวนระหวํางบ๎านและโรงเรียน (Home/School partnership) โดยโรงเรียน
ต๎องมีความเปิดกว๎างในการสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองมามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน และควร
พิจารณาหาวิธีการให๎ข๎อมูลตํอผู๎ปกครอง เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีข๎อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเข๎ามามี
สํวนรํวมกับการเรียนรู๎ของเด็กได๎อยํางเหมาะสม 

3) การน าเสนอความเห็นของผู๎ปกครอง (Parental presentation) กลําวคือ ผู๎ปกครองควรมี
โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และความเห็นของผู๎ปกครองควรมีผลในทาง
นโยบายตํอการดูแลเด็ก โดยอาจอาศัยการก าหนดให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นใน
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งานประชุมของโรงเรียน งานของเขตการศึกษา และงานอ่ืน ๆ ผํานการท าหน๎าที่ของผู๎ปกครองใน
สภาผู๎ปกครองของโรงเรียน 
 

2.3.3.3 การกระจายความรับผิดชอบสู่ภาคีที่มีความพร้อม   
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) ได๎เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยวําควรสร๎าง

หุ๎นสํวนในการพัฒนาปฐมวัย ด๎วยรูปแบบการกระจายความรับผิดชอบสูํภาคีที่มีความพร๎อม 
กลําวคือ ความต๎องการและความจ าเป็นในการพัฒนากลุํมเด็กปฐมวัยตั้งแตํแรกเกิดนั้นมีเพิ่มขึ้นและ
ต๎องการคุณภาพที่สูงขึ้น การจะให๎รัฐบาลเป็นผู๎รับภาระแตํฝ่ายเดียวอาจไมํสามารถด าเนินการได๎
อยํางมีคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการจัดการเรียนร๎ูและการศึกษาระดับปฐมวัยได๎มากนัก 
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องกระจายความรับผิดชอบให๎กับภาคีอ่ืนที่มีความพร๎อมเข๎ามามีสํวนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนร๎ูและการศึกษาส าหรับเด็กกลุํมปฐมวัย  อาทิ  อาสาสมัคร ชุมชน 
ผู๎ประกอบการทางสังคม หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืน ฯลฯ ที่มีความพร๎อมและศักยภาพในการดูแล
เด็กปฐมวัย 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) กลําวถึงกรณีตัวอยํางของรัฐบาลประเทศอังกฤษมี
นโยบาย Neighbourhood Nurseries ซึ่งผลการด าเนินงานพบวําภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี (ปี 2001-
2004) มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยแหํงใหมํเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษกวํา 45,000 แหํง ตอบสนอง
ความต๎องการในการเรียนรู๎และการศึกษาปฐมวัยได๎คํอนข๎างมาก สาเหตุที่รัฐบาลอังกฤษน านโยบาย 
Neighbourhood Nurseries มาใช๎ เนื่องจากรัฐไมํสามารถจัดการศึกษาให๎เด็กปฐมวัยได๎ทั่วถึง 
โดยเฉพาะเด็กที่อยูํในพื้นที่หํางไกลและครอบครัวมีรายได๎ต่ า รัฐบาลอังกฤษจึงใช๎ชํองทางการสร๎าง
ความรํวมมือกับประชาชนจากหลาย ๆ ฝ่าย ไมํเฉพาะกับหนํวยงานภาครัฐเทํานั้น อาทิ กลุํม
อาสาสมัคร กลุํมคนในชุมชน กลุํมผู๎ประกอบการทางสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน ที่มีความพร๎อม
และศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย ให๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนกับรัฐบาล หรือที่เรียกวํา Early Years 
Development and Childcare Partnerships (EYDCPs) โดยที่รัฐไมํจ าเป็นต๎องก าหนดรูปแบบศูนย์ฯ 
ตายตัว เน๎นตอบสนองความต๎องการของคนในพื้น (community based nursery) และสนับสนุน
งบประมาณแกํหุ๎นสํวนส าหรับการด าเนินงาน จึงเป็นเหตุให๎มีกลุํมผู๎สนใจเข๎ามารํวมเป็นจ านวน
มาก โดยในระยะเวลา 4 ปี รัฐบาลอังกฤษใช๎งบประมาณไปกวํา 300 ล๎านปอนด์ เพื่อแลกกับ
ประสิทธิภาพและความทั่วถึงของการจัดการเรียนรู๎และการศึกษาระดับปฐมวัย 

ในขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย หนํวยงานภาครัฐจะรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นหลัก ซึ่งจากผลการประเมินได๎สะท๎อนให๎เห็นแล๎ววํารัฐไมํสามารถจัดการศึกษาได๎อยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นควรเปิดโอกาสให๎ภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษาปฐมวัย 
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แตํทั้งนี้ ต๎องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความพร๎อมเพื่อประเมินกลุํมบุคคลหรือองค์กรที่เข๎ามามีสํวน
รํวมจัดการศึกษาวํามีความพร๎อมจริงหรือไมํ โดยรัฐให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณ ความร๎ู และ
ประเมินคุณภาพเป็นหลัก แตํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามความต๎องการของคน
ในพื้นที่ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,2551) 

สอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะจากงานวิจัยของ ภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนาค (2560) จาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่เสนอวําแนวทางการสนับสนุนพัฒนาเด็กปฐมวัยจาก
ภาคเอกชน องค์กรสังคม หรือมูลนิธิ ตําง ๆ ได๎แกํ การสนับสนุนการสร๎างระบบ Quality Rating 
and Improvement System (QRIS) เพื่อยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านตําง ๆ อาทิ
เชํน  

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรํวมกับกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ริเร่ิมการจัดท าฐานข๎อมูล
ปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถชี้ได๎วําศูนย์ฯใดต๎องการได๎รับการสนับสนุนในด๎าน
ใด เป็นข๎อมูลสาธารณะที่สามารถเข๎าถึงได๎ (ท าให๎สอดคล๎องกับระบบการพัฒนาฐานข๎อมูล
โรงเรียนของ สพฐ. หรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข) 

- การสนับสนุนองค์กรที่ท างานด๎านการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กที่ได๎รับการยอมรับ เชํน 
โครงการศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยหอการค๎า, มูลนิธิดวงประทีป เป็นต๎น  

- การชํวยเหลืออุดหนนุสถาบันฝึกอบรมครู ผู๎บริหารศูนย์เด็กเล็ก เชํน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย  

- สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถหาแนวทางการพัฒนาปฐมวัยที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ และท๎องถิ่น  

- สนับสนุนด๎านสวัสดิการบุคลากรที่ เกี่ยว เนื่องกับงานปฐมวัย และการสนับสนุน
อาสาสมัครเข๎ามาชํวยสํงเสริมงานด๎านปฐมวัย (ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค,2560) 
 

2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม 
การมีสํวนรํวมทางสังคมเป็นกรอบคิดตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้นควบคูํกับความเชื่อในระบอบ 

ประชาธิปไตยที่เชื่อเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคระหวํางประชาชน นอกจากนั้นความเชื่อเร่ือง 
“การมีสํวนรํวม” มีความเกี่ยวพันอยํางลึกซึ้งกับความเชื่อในเร่ือง “ความเป็นปัจเจก” 
(Individualism) ที่มีความสามารถและศักยภาพที่คิดเองเป็นในการแสดงความคิดเห็นของตน ใน
ชุมชนที่สังกัด ปัจเจกเหลํานี้มีความตระหนักวําพวกเขาจ าเป็นต๎องมารวมกันเพื่อผล ประโยชน์
รํวมกันของทุก ๆ คน ภายใต๎กติกาที่รํวมกันก าหนด (Chiengthong, 2006 : 153) การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน หมายถึง การให๎ประชาชนเป็นผู๎คิดค๎นปัญหา เป็นผู๎น าทุกอยําง ซึ่งไมํใชํการก าหนดจาก
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ภายนอกแล๎วให๎ประชาชนเข๎ารํวม ต๎องเป็นเร่ืองที่ประชาชนคิดเอง โดย แบํงการมีสํวนรํวมออกเป็น 
5 ขั้นตอน คือ (Chamarik, 1997 : 20)   1) การมีสํวนรํวมในการค๎นหา  2) การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหารํวมกันในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่มาของ ปัญหา  3) การมีสํวนรํวมในการเลือกวิธีการ 
และวางแผนรํวมกันในการแก๎ปัญหา 4) การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามแผน  5) การมีสํวน
รํวมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่มีสํวนท าให๎เกิดผลส าเร็จ ซึ่งรวมถึง
การมีสํวนรํวมของครอบครัวที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการประเมินการพัฒนาของเด็กในชํวง
ปฐมวัย โดยการประเมินผลควรมีลักษณะของกระบวนการที่มีความครอบคลุมในการสร๎างความ
คาดหวังระดับสูงตํอการเรียนรู๎ของเด็ก และควรมีการสร๎างการปรึกษาหารือหรืออภิปรายรํวมกันใน
การป้อนข๎อมูลย๎อนกลับ (feedback) ไปสูํการพัฒนาเด็ก การประเมินผลโดยอาศัยความเป็นหุ๎นสํวน
ของผู๎ปกครองและครอบครัวจึงจ าเป็นตํอการประเมินการพัฒนาของเด็กในชํวงปฐมวัยเป็นอยํางยิ่ง 
(Öztürk, 2013) นอกจากนี้นักวิชาการหลายทํานที่น าเสนอถึงมิติที่หลากหลายของการมีสํวนรํวม   
ดังตํอไปนี้ 

1) การมีสํวนรํวมในมิติของความลึก หมายถึง การมีสํวนชํวยเหลือโดยสมัครใจโดย 
ประชาชนตํอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตําง ๆ ที่คาดวําจะสํงผลตํอการ 
พัฒนาชาติ  2) การมีสํวนรํวมในความหมายที่กว๎าง หมายถึง การให๎ประชาชนในชนบทร๎ูสึกตื่นตัว 
เพื่อที่จะทราบถึงการรับความชํวยเหลือและตอบสนองตํอโครงการพัฒนา  3) การมีสํวนรํวมใน
เร่ืองของการพัฒนาชนบท คือการให๎ประชาชนเข๎ามาเกี่ยวข๎องใน กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการด าเนินการ และรํวมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา  4) การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนานั้น อาจเข๎าใจอยํางกว๎างๆ ได๎วํา คือ การที่ประชาชนได๎เข๎ารํวมอยํางแข็งขัน
ในกระบวนการตัดสินใจตําง ๆ ในเร่ืองที่จะมีผลกระทบตํอเขา  5) การมีสํวนรํวมในชุมชน 
หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน๎าที่ที่จะเข๎ารํวมในการแก๎ไขปัญหาของเขา มีความ
รับผิดชอบมากขึ้นที่จะส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นใน เร่ืองตําง ๆ การระดมทรัพยากรท๎องถิ่น 
และเสนอแนวทางแก๎ไขใหมํๆ เชํนเดียวกับการกํอตั้ง และธ ารงรักษาองค์กรตําง ๆ ในท๎องถิ่น 6) 
การมีสํวนรํวมนั้นจะต๎องเป็นกระบวนการด าเนินการอยํางแข็งขัน ซึ่งหมายถึงวํา บุคคลหรือกลุํมที่
มีสํวนรํวมนั้นได๎เป็นผู๎มีความริเร่ิมและได๎มุํงใช๎ความพยายาม ตลอดจนความ เป็นตัวของตัวเองที่จะ
ด าเนินการตามความริเร่ิมนั้น 7) การมีสํวนรํวม คือ การที่ได๎มีการจัดการที่จะใช๎ความพยายามที่จะ
เพิ่มความ สามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถานบันตําง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้
โดยกลุํม ที่ด าเนินการ และความเคลื่อนไหวที่จะด าเนินการนี้ไมํถูกควบคุมโดยทรัพยากรและ
ระเบียบ ตําง ๆ (Bureekul, 2005: 1-2)  
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การบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Governance) คือ การบริหารราชการ ที่
เจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานของรัฐ ได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนผู๎ที่เกี่ยวข๎อง หรือผู๎มีสํวนได๎สํวน เสีย 
(Stakeholder) ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจทางการบริหารและด าเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม สามารถเอ้ือประโยชน์ตํอการอยูํรํวมกันโดยสันติของคนในสังคม ประเทศชาติ 
แม๎กระทั่งการมีสันติภาพของโลกโดยสํวนรวม และเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมทั้งหมด ให๎ด าเนินไปสูํ
จุดหมายนั่นคือ ความสงบสุขดีงามซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศชาติตํอ ไป (Phrapalad 
Somchai Payogo Damnoen, 2013 : 143) 

การสร๎างความรํวมมือ มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาองค์กรสูํความส าเร็จ เป็นสิ่ง ที่
สามารถประยุกต์ใช๎เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลในการสร๎างความสัมพันธ์อยํางยั่งยืน ความรํวมมือ ถือ
เป็นเร่ืองส าคัญและจ าเป็นส าหรับการท างานแบบเข๎าไปมีสํวนทางการบริหารอยํางมากใน ปัจจุบัน 
โดยการน าเอาแนวคิดความรํวมมือมาใช๎ ก็เพื่อชี้ให๎เห็นวําการท างานแบบหุ๎นสํวน ทางการบริหาร
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความเกี่ยวข๎องและเชื่อมโยงกับแนวคิดความรํวม มือเป็นอยํางมาก
เน่ืองจากการท างานโดยเฉพาะการแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อน การท างานแตํเพียงภาคสํวนใดภาค
สํวนหนึ่งคงไมํสามารถท าได๎จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากภาคสํวน ตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎อง 
โดยเฉพาะในการท างานของท๎องถิ่น ซึ่งสํวนกลางได๎กระจายอ านาจให๎ ประชาชนเป็นผู๎บริหาร
จัดการของถิ่นของตนเอง  

แนวคิดและทฤษฎีการมีสํวนรํวม (Participation)  การมีสํวนรํวม เป็นการสร๎างความร๎ูสึกให๎
ผู๎ที่ต๎องรํวมกระท ากิจกรรมด๎วยกันมีความ ร๎ูสึกวําตนเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือตนเป็นผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง โดยเป็นการลดชํองวํางของ การสื่อสารระหวํางภาครัฐกับ ภาคประชาชน และการที่จะให๎
การพัฒนาของภาครัฐ เป็นผลดี และเป็นธรรมนั้น ประชาชนต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา    

ทฤษฎีการมีสํวนรํวม ได๎มีนักวิชาหลายคนได๎สรุปและเสนอแนะทฤษฎีเกี่ยวกับ การมีสํวน
รํวมในรูปแบบตําง ๆ ไว๎มากมาย โดยในแตํละทฤษฎีก็จะมีความแตกตํางกันออกไป แตํสามารถที่
จะโน๎มน๎าวจิตใจให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวมมากขึ้น เชํน 1) ทฤษฎีการเกลี้ยกลํอม มวลชน (Mass 
persuasion) Maslow (1943) กลําววํา การเกลี้ยกลํอม หมายถึง การใช๎ค าพูด หรือการเขียนเพื่อมุํงให๎
เกิดความเชื่อถือและการกระท า ผู๎เกลี้ยกลํอมจะต๎องมีศิลปะในการ สร๎างความสนใจในเร่ืองที่จะ
เกลี้ยกลํอม โดยเฉพาะในเร่ืองความต๎องการของคนตามหลักทฤษฎี ของ Maslow (1943) ที่เรียกวํา
ล าดับขั้น ความต๎องการ 2) ทฤษฎีการระดมสร๎างขวัญของ คนในชาติ 3) ทฤษฎีสร๎างความร๎ูสึก
ชาตินิยม ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสูํการมีสํวนรํวมคือ การสร๎างความร๎ูสึกชาตินิยมให๎เกิดขึ้น 
หมายถึงความร๎ูสึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน๎นคํา นิยมเร่ืองผลประโยชน์สํวนรวมของชาติ 
มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรัก ภักดีผูกพันตํอท๎องถิ่น (Rabibhadana, A., 
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1984 : 7-8) 2. รูปแบบลักษณะและขั้นตอนของการการมีสํวนรํวม ลักษณะของการมีสํวนรํวม ของ
คนในชุมชนที่เข๎ามารํวมในกิจกรรมการพัฒนาออกเป็น 4 ลักษณะ (Rabibhadana, A., 1984 : 320) 
คือ 1) รํวมในการค๎นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหา 2) รํวมในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก๎ไขและการวางแผนเพื่อแก๎ไขปัญหา 3) รํวมในการปฏิบัติงานใน กิจกรรมการพัฒนา
ตามแผนที่ก าหนด 4) รํวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา  ดังนั้นจะท าให๎เห็นวําการมี
สํวนรํวมถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงาน หรือเป็นการ เปิดโอกาสให๎ประชาชนหรือผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย ได๎เข๎ามารํวมในการบริหารงานขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น จะท าให๎ประชาชนร๎ูสึก
ผูกพัน ร๎ูสึกวําตนเป็นหุ๎นสํวนในท๎องถิ่น และเกิดความร๎ูสึกเป็นเจ๎าของ 
 
2.4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ผู๎วิจัยได๎มีการแบํงประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 6 ประเด็นที่ส าคัญ ได๎แกํ  1) ความหมายของรูปแบบ 2) ประเภทของรูปแบบ 3) 
องค์ประกอบของรูปแบบ 4) ลักษณะของรูปแบบที่ดี 5) การตรวจสอบรูปแบบ และ 6) การสร๎าง
รูปแบบ ดังนี ้
 

2.4.1 ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของค าวํา รูปแบบ ไว๎มากหมายหลายความหมาย ดังนี้ 
Tosi และ Carroll (1982 : 163) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา เป็นนามธรรมของจริงหรือ

ภาพจ าลองของสถานการณ์อยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแตํรูปแบบเป็นอยําง ๆ ไปจนถึง
รูปแบบที่มีความสลับซับซ๎อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่เป็น
แบบจ าลองของวัตถุ เชํน แบบจ าลองอาคารศูนย์การค๎า แบบจ าลองหอสมุดแหํงชาติ เป็นต๎น และ
ในรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model)     ที่น ามาใช๎อธิบายปรากฏการณ์ด๎วยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ 

Raj (1996 : 45) ได๎ให๎ความหมายของค าวํารูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of 
Psychology and Education ไว๎ 2 ความหมาย ได๎แกํ 1) รูปแบบ คือ รูปยํอของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
ที่มีการแสดงด๎วยข๎อความ ภาพ หรือจ านวน โดยการลดทอนเวลา และท าให๎เข๎าใจความจริงของ
ปรากฏการณ์ได๎ดีมากยิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช๎แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนด
อยํางเฉพาะโดยสรุป ซึ่งรูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอยํางงํายหรือยํอสํวน (Simplified Form) ของ
ปรากฏการณ์ตําง ๆ ที่ผู๎สร๎างรูปแบบดังกลําวได๎ศึกษาและมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให๎สามารถเข๎าใจได๎งํายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช๎ประโยชน์ในการท านาย
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ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการน าไปใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง
ตํอไป 

Good (2005 : 177) ได๎อธิบายความหมายของรูปแบบ ไว๎ 4 ความหมาย ดังนี้ 1) เป็น
แบบอยํางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการสร๎างหรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอยํางเพื่อ
การเลียนแบบ เชํน ตัวอยํางในการออกเสียงภาษาตํางประเทศเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ออกเสียงเลียนแบบ 
3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นหลักการหรือแนวคิด 4) เป็น
ชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันมีการรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็น
สัญลักษณ์ทางระบบสังคม ซึ่งอาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษา
ข๎อความก็ได ๎

ทิศนา แขมมณี (2551 : 218) รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมซึ่งบุคคลมี
การแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาทิ เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง หรือแผนภาพ เพื่อชํวย
ให๎ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข๎าใจได๎ชัดเจนมากขึ้น รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดที่ผู๎วิจัยใช๎
ในการสืบค๎นหาค าตอบความรู๎ และท าความเข๎าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552 : 125) รูปแบบ หมายถึงโครงสร๎างโปรแกรม แบบจ าลองหรือ ตัว
แบบที่มีการจ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร๎างขึ้น และลดทอนเวลาได๎ พิจารณาวํามีสิ่งใดบ๎างที่
จะต๎องน ามาศึกษาเพื่อใช๎ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 
ความหมาย ดังนี ้

1. แผนภาพหรือภาพรํางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนของจริง รูปแบบในความหมาย
นี้มักจะมีการเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยวํา “โมเดล” เชํน โมเดลบ๎าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็น
ต๎น 

2. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่ร๎ูจักกันในชื่อที่เรียกวํา 
“Mathematical Model” 

3. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้ 
อาจเรียกกันวําภาพยํอสํวนของทฤษฎี หรือแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชํน รูปแบบการสอน 
รูปแบบการประเมิน รูปแบบการบริหาร เป็นต๎น จากความหมายของรูปแบบดังกลําวสามารถสรุป
ได๎วํา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด๎านหลักการ วิธีการด าเนินงาน เค๎าโครงความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ต๎องการจะศึกษา โดยแสดงโครงสร๎างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหลํานั้น 
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จากความหมายดังกลําวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา รูปแบบ (Model) หมายถึง ชุดของความสัมพันธ์
ที่สามารถเป็นได๎ทั้งเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณก็ได๎ ซึ่งอาจมีค าอธิบาย แผนผัง หรือแผนภาพ ที่
แสดงให๎เห็นถึงความหมาย ที่มีความเกี่ยวพันกันตามลักษณะที่เกี่ยวข๎องกันอยํางแท๎จริง ซึ่งมีการ
จัดท าขึ้นเพื่อต๎องการที่จะสื่อให๎ผู๎ที่ต๎องการศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ  ได๎เห็นภาพและงํายตํอการท าความ
เข๎าใจ ซึ่งจะสามารถเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกัน
อยํางเป็นเหตุและผลกัน  
 

2.4.2 ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการด๎านตําง ๆ ได๎อธิบายและจัดแบํงประเภทที่ตํางกันออกไป ส าหรับรูปแบบทาง

การศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น มีการแบํงประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 
Keeves (1988) ได๎มีการแบํงประเภทของรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ 

1. รูปแบบที่ใช๎การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ (Analogue Model) ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพื่อสร๎างความเข๎าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เชํน รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่
จะเข๎าสูํระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดนี้มาจากการเปิดน้ าเข๎าและปลํอยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่
จะเข๎าสูํระบบสามารถเปรียบเทียบได๎กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยูํในระบบจึง
เทํากับนักเรียนที่เข๎าสูํระบบลบด๎วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต๎น 

2. รูปแบบที่ใช๎ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด๎วยภาษา 
แผนภูมิ หรือรูปภาพ (Semantic Model) เป็นการอธิบายเพื่อให๎เห็นโครงสร๎างทางความคิด 
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของแตํละองค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เชํน รูปแบบการ
สอนของ Joyce and Well 

3. รูปแบบที่ใช๎สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ 
(Mathematical Model) รูปแบบประเภทนี้นิยมใช๎กันทั้งในสาขาจิตวิทยา และศึกษาศาสตร์รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาด๎วย 

4. รูปแบบการน าเอาตัวแปรตํางๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Causal Model) 
เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวํา Path Analysis และหลักการสร๎าง Semantic Model เชํน 
The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาที่บ๎าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต๎น 
Steiner (1988 : 148) ได๎แบํงประเภทของรูปแบบได๎ 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical 
Model or Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เชํน แบบจ าลองรถยนต์ 
เคร่ืองบิน ภาพจ าลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of ) เป็นแบบจ าลองที่
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สร๎างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมํใชํรูปแบบหรือแบบจ าลอง แตํ
เป็นตัวชํวยให๎เกิดรูปแบบที่มีโครงสร๎างตําง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  
Smith and others (1980) มีการจ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบยํอย ดังนี้ 
1.1 รูปแบบคล๎ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล๎ายของจริง เชํน เคร่ืองบิน

จ าลอง หุํนไลํกา หุํนตามร๎านตัดเสื้อผ๎า เป็นต๎น 
1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล๎ายปรากฏการณ์จริง เชํน การ

ทดลองทางเคมีในห๎องปฏิบัติการกํอนจะท าการทดลอง เคร่ืองบินจ าลองที่สามารถบินได๎ 
หรือเคร่ืองฝึกหัดบิน เป็นต๎น ซึ่งรูปแบบชนิดน้ีมีความใกล๎เคียงความจริงมากกวําแบบแรก 
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบยํอย ดังนี้ 

2.1 รูปแบบข๎อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 
เป็นการใช๎ข๎อความปกติธรรมดา มาใช๎ในการอธิบายโดยยํอ เชํน ค าอธิบายรายวิชา ค า
พรรณนาลักษณะงาน เป็นต๎น 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชํน สมการ และโปรแกรมเชิงเส๎น เป็นต๎น  
 
เสรี ชัดแช๎ม (2546) ได๎อธิบายแบบจ าลอง และมีการจ าแนกออกเป็น 2 แบบ ได๎แกํ 
1) แบบจ าลองเชิงกายภาพ แบํงออกเป็น 

1.1) แบบจ าลองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน แบบจ าลองเคร่ืองบินที่มีการสร๎างเหมือน
จริงแตํมีขนาดยํอสํวน 

1.2) แบบจ าลองส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน แบบจ าลองที่มีการออกแบบไว๎เพื่อเป็น
ต๎นแบบผลิตสินค๎า ต๎องสร๎างแบบจ าลองเทําของจริงขึ้นมากํอนแล๎วจึงผลิตสินค๎าตาม
แบบจ าลองนั้น 
2) แบบจ าลองเชิงแนวคิด แบํงออกเป็น 

2.1) แบบจ าลองเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นแบบจ าลองที่สร๎างขึ้นจาก
แนวคิดทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์บางอยํา 

2.2) แบบจ าลองเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือ แบบจ าลองที่สร๎างขึ้นจากทฤษฎี
การคัดสรรตามธรรมชาติ 
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Hersey, Blanchard, and Johnson. (1996: 144) ยังได๎กลําวอีกวํารูปแบบกับทฤษฎีไมํใชํสิ่ง
เดียวกันแตํมีความสัมพันธ์กันใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical model) คือรูปแบบที่มีการสร๎างขึ้นจากประสบการณ์ 
งานวิจัย หรือทฤษฎีที่มีอยูํแล๎วเพื่อหาข๎อสรุปที่ใช๎อธิบายท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ของเร่ือง
ที่ศึกษา เมื่อทดสอบรูปแบบกับข๎อมูลที่เก็บรวบรวมแล๎ว ถ๎ามีความสอดคล๎องกับรูปแบบนั้นก็มี
ความนําเชื่อถือ ซึ่งอาจน าไปสูํการสร๎างทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ ตํอไป ดังนั้นการสร๎างรูปแบบเชิง
ทฤษฎีจึงอาจเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงของการสร๎างทฤษฎีใหมํๆ เพียงเทํานั้น 

2. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical model) คือ รูปแบบที่สร๎างขึ้นจากทฤษฎีที่มีอยูํแล๎วเพื่อท า
ให๎สามารถเข๎าใจทฤษฎีนั้นได๎งํายยิ่งขึ้น หรือเพื่อน าไปใช๎อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่
ศึกษา ดังนั้นรูปแบบจึงเป็นเพียงแบบจ าลองอยํางหนึ่งที่ได๎จากการถํายทอดจากทฤษฎีสูํการปฏิบัติ 
จากแนวคิดข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา ประเภทของรูปแบบนั้นสามารถแบํงได๎ตามวัตถุประสงค์
ของผู๎ออกแบบ เพื่อที่จะอธิบายรูปแบบนั้น ๆ วําจะมีการใช๎รูปแบบประเภทใด หรือมีการน าหลาย
ประเภทเข๎ามาประกอบกัน เพื่อให๎สามารถอธิบายแนวคิดของงานวิจัยหรือรูปแบบที่ต๎องการสื่อสาร
อยํางครอบคลุม 
 

2.4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
นักวิชาการ ทิศนา แขมมณี ฮัสเซน และโพสเล็ทเวท ได๎มีการอธิบายถึงองค์ประกอบของ

รูปแบบได๎ 4 องค์ประกอบดังนี้ (Husen and Postlethwaite, 1994 , ทิศนา แขมมณี, 2551) 
1. รูปแบบสามารถน าไปสูํการท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถทดสอบ/สังเกตได๎  
2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยสามารถอธิบายปรากฏการณ์เร่ืองนั้น/ปรากฏกลไกเชิง

สาเหตุที่ก าลังศึกษาและอธิบายเร่ืองที่ก าลังศึกษาได๎ 
3. รูปแบบชํวยจินตนาการสร๎างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ชํวย

สืบเสาะความรู๎ อยํางเป็นระบบ 
4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎างมากกวําความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหํงชาติ (2560) ได๎มีการสรุปถึงองค์ประกอบของรูปแบบ

ไว๎ 2 สํวนที่ส าคัญ คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และกลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรในการท า
หน๎าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น 
คงอยูํและลํมสลายของ รูปแบบที่สร๎างขึ้น โดยมีรายละเอียดในแตํละประเด็นดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ อาจจะมีวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ได๎ และจะมี
ขอบเขต กว๎างหรือแคบก็ได๎ ซึ่งอาจกลําวได๎วํา รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงาน
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ทั้งหมดที่องค์กร หรือองค์การ ก าลังด าเนินการอยูํหรือเป็นเพียงสํวนหนึ่งของงานทั้งหมดก็ได๎ ซึ่ง
ในการตั้งวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น อาจจะก าหนดออกมาในรูปของเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการ 
หรือผลผลิตที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นได๎ และ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นนี้จะเป็นเป้าหมายในการ
ออกแบบกลไกการท างานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กลําวมาข๎างต๎น 

กลไกของรูปแบบเป็นองค์ประกอบของระบบงานที่มีความเป็นอิสระจากกันและกัน แตํมี
การท างานสัมพันธ์กันและพึ่งพาอาศัยในการท างานตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ คล๎ายกันกับ
สํวนประกอบของ เคร่ืองยนต์ที่ออกแบบไว๎เพื่อให๎เคร่ืองยนต์ท างานตามวัตถุประสงค์ที่สร๎าง
เคร่ืองยนต์ขึ้นมา ถึงอยํางไรก็ตาม การออกแบบรูปแบบ ไมํวํ าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมหรืองาน
บางสํวนก็ตาม ผู๎ออกแบบไมํสามารถที่จะออกแบบองค์ประกอบยํอยของระบบนั้นๆ ได๎ทั้งหมด
เนื่องจากรายละเอียดและความสลับซับซ๎อนมากเกินไป ดังนั้น การออกแบบรูปแบบจึงก าหนด
เฉพาะองค์ประกอบส าคัญของระบบนั้นๆ เทํานั้น โดยมีสมมติฐานวํา หากองค์ประกอบเหลํานั้นท า
หน๎าที่ตามที่ออกแบบไว๎แล๎ว การด าเนินงานขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎
คํอนข๎างแนํนอน 

Brown and Moberg (Brown 1980) (1980: 16-17) ได๎มีการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
ตามแนวคิดเชิงระบบ คือ 1) สภาพแวดล๎อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) 
โครงสร๎าง (Structure)               4) กระบวนการบริหารจัดการ (Management process) และ 5) การ
ตัดสินใจสั่งการ (Decision-making) 

Ivancevich (2001) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบวําประกอบด๎วย 1) ปัจจัย
น าเข๎า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ข๎อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล๎อม ซึ่งการพิจารณารูปแบบใน
ลักษณะนี้ถือวําผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยน าเข๎าสํงเข๎าไปผํานกระบวนการซึ่งจะจัด
กระท าให๎เกิดผลผลิตขึ้นและให๎ความสนใจกับข๎อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล๎อมภายนอก 
จากองค์ประกอบของรูปแบบที่กลําวมาข๎างต๎นจะให๎เห็นได๎วํา องค์ประกอบของรูปแบบจะมีความ
แตกตํางกันไปไมํได๎มีการก าหนดไว๎ตายตัว แตํขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม พบวํา องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด๎วยหลักส าคัญ 5 ประการได๎แกํ 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3)  
กระบวนการของรูปแบบ และ 4) ผลที่ได๎รับ ซึ่งหลักการดังกลําวสามารถน าไปปฏิบัติและน าไปใช๎
กับผู๎อ่ืนได๎ตํอไปได๎  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎สร๎าง หรือพัฒนารูปแบบ 
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2.4.4 ลักษณะของรูปแบบที่ดี 
Husen and Postlewaite Z (1994) ได๎กลําววํารูปแบบที่มีประโยชน์และอยูํในขอบขํายการวิจัย

มีคุณลักษณะดังนี้คือ  
1. รูปแบบควรน าไปสูํการท านายของผลที่จะเกิดมาในภายหลังได๎ด๎วยข๎อมูลจากการสังเกตที่

มีความนําเชื่อถือได๎  
2. โครงสร๎างรูปแบบควรจะแสดงให๎เห็นถึงบางสิ่งบางอยํางที่เป็นกลไกเชิงเหตุผลซึ่งมีความ

เกี่ยวข๎องกับเร่ืองที่ต๎องศึกษา รูปแบบนี้สามารถใช๎ได๎ทั้งในเชิงท านายและอธิบาย  
3. รูปแบบควรจะมีค าอธิบายที่ชํวยขยายความร๎ูในแนวคิดใหมํ และน าไปสูํการแสวงหาองค์

ความรู๎ที่ต๎องการศึกษาได๎มากขึ้น  
4. รูปแบบควรประกอบด๎วยความสัมพันธ์อยํางมีโครงสร๎างมากกวําความสัมพันธ์ที่

ตํอเนื่องกัน ในสํวนสหสัมพันธ์และการถดถอยควรจะน ามาใช๎ในชํวงแรกของการตรวจสอบ 
เนื่องจากอาจจะบอกได๎ถึงตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต๎องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ์และ
การถดถอยสามารถน ามาสูํการสร๎างรูปแบบได๎ 
Keeves (1988) กลําววํา รูปแบบที่ใช๎ประโยชน์ได๎ ควรจะมีข๎อก าหนด (Requirement) 4 ประการ 
ดังนี ้

1) รูปแบบ ควรประกอบด๎วยความสัมพันธ์อยํางมีโครงสร๎าง ( Structural 
Relationship) มากกวําความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 

2) รูปแบบ ควรใช๎เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูก
ตรวจสอบได๎โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได๎ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ได๎  

3) รูปแบบ ควรมีการระบุหรือชี้ให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได๎ ควรใช๎อภิปรายปรากฏการณ์ได๎ด๎วย  

4) รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร๎างมโนทัศน์ใหมํ และสร๎างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหมํ ซึ่งเป็นการขยายในเร่ืองที่ก าลังศึกษา 

 
2.4.5  การตรวจสอบรูปแบบ 
จุดมุํงหมายที่ส าคัญของการสร๎างรูปแบบ ก็คือเพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด๎วย

ข๎อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช๎การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะ(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐาน
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เชิงคุณลักษณะอาจมีการให๎ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ตรวจสอบ สํวนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิง
ปริมาณให๎ใช๎เทคนิคทางสถิติ  

อุทุมพร จามรมาน (2543: 23) ได๎อธิบายการตรวจสอบรูปแบบ ควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 
ประการ คือ 

1. การตรวจสอบความมากน๎อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข๎อง/ เหตุผลระหวําง ตัวแปร  
2. การประมาณคําพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกลําว ซึ่งการประมาณคํานี้สามารถ

ประมาณข๎ามกาลเวลา กลุํมตัวอยําง หรือสถานที่ได๎ (Across Time, Samples, Sites)  
Eisner (1976: 192-193) ได๎เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการโดยผู๎ทรงคุณวุฒิในบางเร่ือง

ที่ต๎องการความละเอียดอํอนมากกวําการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อวําการรับร๎ูที่เทํากันนั้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู๎รู๎ และได๎เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิไว๎ดังนี้ 

1. การประเมินโดยแนวทางนี้ ไมํได๎เน๎นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปัญหา และความ
ต๎องการของผู๎เกี่ยวข๎องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ
กระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์อยํางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไมํจ าเป็นต๎อง
เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจเสมอไป แตํอาจจะมีการ
ผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ตามวิจารญาณของผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน๎นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเร่ืองที่จะ
ประเมิน โดยมีการพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดลึกซึ้ง
และต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู๎วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณคําไมํอาจประเมินด๎วย
เคร่ืองวัดใดๆ ได๎ และต๎องใช๎ความร๎ูความสามารถของผู๎ประเมินอยํางแท๎จริง ตํอมาได๎มีการน า
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช๎ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ต๎อง
อาศัยผู๎ร๎ู ผู๎เลํนในเร่ืองนั้นจริงๆ มาเป็นผู๎ประเมินผล ทั้งนี้เพราะองค์ความร๎ูเฉพาะสาขานั้นผู๎ที่ศึกษา
เร่ืองนั้นจริงๆ จึงจะสามารถทราบและเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง 

3. เป็นรูปแบบที่ใช๎บุคคล คือ ผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน โดยให๎ความเชื่อถือ
วําผู๎ทรงคุณวุฒินั้นมีความเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาตําง ๆ นั้น 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู๎ทรงคุณวุฒิน้ันเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให๎ความยืดหยุํนในกระบวนการท างานของผู๎ทรงวุฒิตามอัธยาศัย และ
ความถนัดของแตํละคน นับตั้งแตํการก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบํงชี้ข๎อมูลที่ต๎องการ 
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข๎อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
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ทั้งนี้ การเลือกผู๎ทรงวุฒิจะมีการเน๎นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่
เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ 

จากแนวคิดข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา การตรวจสอบรูปแบบ เป็นแนวทางที่จะท าให๎ผู๎สร๎าง
รูปแบบ หรือผู๎ที่จะมีการน ารูปแบบไปใช๎เกิดความมั่นใจในรูปแบบที่สร๎างขึ้น วํามีคุณภาพและมี
ความนําเชื่อถือ   ซึ่งสามารถน าผลที่ได๎ไปขยายผลตํอได๎อยํางกว๎างขวาง และสามารถน าไปสูํการ
พัฒนาตํอยอดในแนวคิดใหมํ ๆ ตํอไปได๎  
 

2.4.6 การสร๎างรูปแบบ 
Steiner และ Keeve ได๎อธิบายการสร๎างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์เกี่ยวข๎องสัมพันธ์

กันอยํางเป็นระบบ เพื่อชี้ให๎เห็นอยํางชัดเจนวํารูปแบบเสนออะไร เสนออยํางไร เพื่อให๎ได๎อะไร 
และสิ่งที่ได๎นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร และน าไปสูํข๎อค๎นพบอะไรใหมํๆ (Steiner, 1969 ; Keeve, 
1988) ซึ่งขั้นตอนการสร๎างรูปแบบเขียนไว๎ในภาพ 1 

 

 
ภาพที่  1 ขั้นตอนการสร๎างรูปแบบ 

(ที่มา: Steiner, 1969; Keeve, 1988) 
 

Keeves (1988) ได๎อธิบายถึงหลักการอยํางกว๎างๆ เพื่อการสร๎างรูปแบบไว๎ 4 ประการ คือ  
1. รูปแบบควรประกอบขึ้นด๎วยความสัมพันธ์อยํางมีโครงสร๎างของตัวแปรมากกวํา

ความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงแบบธรรมดา อยํางไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส๎นตรงแบบธรรมดาทั่วไป
นั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชํวงต๎นของการพัฒนารูปแบบ  

2. รูปแบบควรใช๎เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช๎รูปแบบได๎สามารถ
ตรวจสอบได๎โดยการสังเกตและหาข๎อสนับสนุนด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์ได๎  
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3. นอกจากคุณสมบัติตํางๆ ที่กลําวมาข๎างต๎น รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร๎างมโน
ทัศน์ใหมํ และการสร๎างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหมํ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความร๎ูใน
เร่ืองที่ผู๎วิจัยก าลังศึกษาด๎วย 

มิยากาวะ (2550) เสนอการสร๎างโมเดลวําเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ
สังคมเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เราอาจไมํศึกษาปรากฏการณ์เร่ืองนั้นโดยตรงก็ได๎ แตํเราศึกษาโดยวิธีการ
สร๎างโมเดลเพื่อหาข๎อสรุปที่สามารถน าไปอธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่จะศึกษา ดัง
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่  2 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร๎างโมเดล 

ที่มา: มิยากาวะ (2550) 
 

โมเดลที่ใช๎ศึกษาค๎นคว๎าปรากฏการณ์ทางสังคม จ าเป็นจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) 
มีลักษณะสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเร่ืองที่ศึกษา และ2) สามารถ
น าไปใช๎หาข๎อสรุปเพื่ออธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่ง
คุณสมบัติของโมเดลทั้ง 2 ประการนี้มีลักษณะขัดแย๎งกันเอง คือ หากเราสร๎างโมเดลให๎สอดคล๎อง
กับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเพียงใด โมเดลจะสลับซับซ๎อนมากขึ้น ท าให๎การน าโมเดล
ไปใช๎มีความยุํงยาก และในทางตรงกันข๎าม หากเราเน๎นความสะดวกในการน าเอาโมเดลไปใช๎ 
อธิบายปรากฏการณ์ก็ต๎องเขียนโมเดลให๎งําย ซึ่งโมเดลก็ไมํคํอยสอดคล๎องกับสภาพความจริงของ
ปรากฏการณ์ซึ่งท าให๎การน าโมเดลไปใช๎อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได๎จ ากัด 
จุดมุํงหมาย ที่ส าคัญการสร๎างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์ 
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ดังนั้นโมเดลที่สร๎างขึ้นนั้น จึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ โดยปกติแล๎ว
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะมีการทดสอบโมเดลด๎วยวิธีการทางสถิติ การ
สร๎างโมเดลการเก็บรวบรวมข๎อมูล และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมที่ต๎องบูรณาการเข๎าด๎วยกัน 
เนื่องจากโครงสร๎างของโมเดลจะเป็นตัวก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎
นั้น จะน าไปใช๎ทดสอบโมเดล ผลของการทดสอบโมเดลยํอมจะน าไปสูํการยอมรับหรือปฏิเสธ
โมเดลนั้น 

จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วํา รูปแบบเป็นสิ่ งที่แสดงให๎เห็นถึง
โครงสร๎าง ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบตําง ๆ เพื่อที่จะชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ปัญหาและ
สามารถเข๎าใจสิ่งตําง ๆ โดยองค์ประกอบของรูปแบบนั้นจะมีการเปลี่ยนไปตามตัวแปรที่ต๎องการจะ
ศึกษา ซึ่งสํวนใหญํจะขึ้นอยูํกับลักษณะที่เฉพาะเจาะจง จากประสบการณ์ของผู๎ที่สนใจที่มีการ
ด าเนินงานในเร่ืองนั้น ๆ โดยรูปแบบนั้นจะมีทั้งในเชิงเหตุผล เชิงแบบแผน เชิงคณิตศาสตร์ และเชิง
อุปมาเชิงภาษา และในสํวนของลักษณะของรูปแบบควรน าไปสูํการอธิบายให๎เห็นถึงความเป็นเหตุ
เป็นผล และชํวยขยายความรู๎ น าไปสูํการตํอยอดในแนวคิดใหมํ ๆ ได๎ 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Pirjo L. Polkki และ Riitta H. Vornanen (2016) ศึกษาบทบาทและความส าเร็จของ
การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศฟินแลนด์ในการสนับสนุนสวัสดิการส าหรับเด็ก: 
มุมมองจากพํอแมํและผู๎เชี่ยวชาญ พบวํา การดูแลเด็กในฟินแลนด์ประกอบด๎วยการดูแลการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เรียกวํา Educare หรือแบบจ าลอง ECEC สามารถใช๎เป็นมาตรการ
สนับสนุนการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการเสี่ยง จากการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่ ECEC และเจ๎าหน๎าที่
สวัสดิการเด็ก พบวํา ผู๎ปกครองประสบปัญหามากมายรวมถึงความอํอนเพลีย สุขภาพจิตที่ไมํดี การ
ใช๎สารเสพติดและปัญหาการเลี้ยงดู เด็กร๎อยละ 20 มีความต๎องการให๎มีการสนับสนุ นตนเอง 
ในขณะที่พํอแมํพอใจกับบริการของ ECEC ที่บุตรหลานได๎รับและได๎รับการสนับสนุนจากพํอแมํ 
และผู๎เชี่ยวชาญของ ECEC ได๎ให๎ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลายอยํางในเด็กใน
ยามกลางวันและพวกเขายังสามารถสนับสนุนการเลี้ยงลูกได๎ 

ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการสร๎างผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวข๎องกับทัศนคติและปัญหาของ
ลูกค๎าคือ  กระบวนการบริหารในแตํละภาคสํวนและความรํวมมือระหวํางศูนย์สุขภาพเด็กและ
เยาวชนกับเจ๎าหน๎าที่ แม๎วําบริการของ ECEC ชํวยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นอยูํที่ดีของเด็ก
นักเรียนที่เป็นเด็กสวัสดิการและสนับสนุนพํอแมํในการศึกษา แตํอยํางไรก็ตาม บทบาทและความ
รํวมมือของ ECEC และเจ๎าหน๎าที่สวัสดิการเด็กจ าเป็นต๎องมีความซับซ๎อนยิ่งขึ้น 
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กัญญาภัทร ศรีเมือง และศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2560) ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํา ชุมชน
มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
ด๎านการแก๎ปัญหาและด าเนินโครงการ มีมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านมีสํวนรํวมการวางแผน ด๎าน
การติดตามประเมินผล ด๎านการมีสํวนรํวมกิจกรรมและการปฏิบัติ งาน และด๎านการตัดสินใจ 
ตามล าดับ และแนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชน ควรเกิดจากการรํวมมือจากหลาย
หนํวยงาน ตั้งแตํชุมชน หนํวยงานในระดับท๎องถิ่นและสํวนกลาง โดยเฉพาะด๎านงบประมาณต๎อง
จัดสรรอยํางเพียงพอในการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของเด็ก ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
วางแผน รํวมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลในทุกกิจกรรม และรํวมเสนอแนวทางการ
แก๎ปัญหาที่สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     

วรรณิภา เสาวพันธ์ (2559) ศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
สํวนต าบล เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบวํา  

1. ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําทุก
ด๎านอยูํในระดับปานกลาง ยกเว๎นด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากชุมชนอยูํในระดับน๎อย 
โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย รองลงมาคือ ด๎าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ และด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ผู๎ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหนํงโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ผู๎ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น
ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามหนํวยงานที่สังกัดโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุวิมล หงส์วิไล (2559) ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลสระบัว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบวํา 

1. การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสระบัว 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ตามล าดับคําเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านการวางแผน ด๎านการประสานงาน ด๎านการประเมินผล และด๎านการ
จัดหาทรัพยากร ตามล าดับ   

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสระ
บัว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามเพศ และสถานภาพของชุมชน พบวําการมีสํวน
รํวมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อ
จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด๎านพบวําแตกตํางกัน อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติเชํนกัน  

เกษม พงษ์เดช (2558) ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในอ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ พบวําปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มี 3 ปัจจัย เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไป
หาน๎อย ได๎แกํ  

1) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2) ทักษะและประสบการณ์ การสอนที่ดีของผู๎ดูแลเด็ก  
3) การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่เพียงพอและเหมาะสม  
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอแมํแตง 

จังหวัดเชียงใหมํ  พ.ศ. 2554 มีความส าเร็จระดับมาก อยํางไรก็ตาม ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอแมํแตง 
จังหวัดเชียงใหมํ เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ  

1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไมํเพียงพอ  

2) การเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล าบาก  
3) อาคารสถานที่ไมํเพียงพอ ไมํเป็นสัดสํวน และห๎องเรียนมีสภาพไมํปลอดภัยตํอ

เด็ก  
4) การดูแล เด็กไมํทั่วถึงเน่ืองจากขาดบุคลากร  
5) เด็กเล็กสํวนใหญํเป็นบุตรของแรงงานตํางด๎าว รวมทั้งมีปัญหาด๎านการสื่อสาร   
6) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํมีความพร๎อมในทุกๆ ด๎านในการบริหารจัดการ

ให๎มีประสิทธิภาพ  
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมํมีรั้วรอบขอบชิด ส าหรับป้องกันไมํให๎เด็กได๎รับอันตราย  
8) สื่อการเรียนการสอน ไมํตรงกับความต๎องการของครูผู๎สอน  
9) ความไมํเข๎าใจกัน ระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎บริหาร   
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10) ขาดความสามัคคีกันระหวํางผู๎บริหารกับผู๎ปกครอง   
11)  มีเด็กฝากที่มาจากสายนักการเมือง ท าให๎มีปัญหาในการบริหารจัดการ  
12) ความสามัคคี ความรํวมมือในหนํวยงานมีน๎อย 

ณิชา  เทียมสุวรรณ (2558) ศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นหุ๎นสํวนของผู๎ปกครองและ
โครง เ รียนในการ เส ริมส ร๎า งคุณลักษณะใฝ่ เ รี ยน ร๎ูของนัก เ รียนประถมศึ กษา  พบวํ า 
กระบวนการพัฒนาความเป็นหุ๎นสํวนของผู๎ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร๎างคุณลักษณะใฝ่
เรียนร๎ูของนักเรียนประถมศึกษา ได๎แกํ 1) การจัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร๎อมของโรงเรียนใน
การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนในการพัฒนาผู๎เรียน 2) การประชุมรํวมกันของทีมปฏิบัติการเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจและระดมความคิด 3) การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่เหมาะสม  
4) การพัฒนาแผนการด าเนินงาน 5)การน าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติ 6) การติดตํอสื่อสารกับ
ผู๎ปกครอง 7) การเข๎ารํวมงานกิจกรรมโรงเรียน และการเข๎ารํวมกิจกรรมชุมชน  8) การประเมินผล
การปฏิบัติ และ 9) การปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงาน 

ปิยะธิดา นาคะเกษียร และ ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล (2557) ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชน
ท๎องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูํการเป็นศูนย์เด็กเล็กต๎นแบบ: กรณีศึกษา
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก พบวํา การให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมกับการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ทุกฝ่ายมองวําการมีสํวนรํวมเป็นสิ่งส าคัญ มีหลากหลายลักษณะ เชํน รํวมวางแผน 
รํวมให๎บริการในด๎านตําง ๆ และรํวมสนับสนุนงบประมาณนั้น ผลการศึกษาพบวําผู๎ที่มีบทบาทใน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้ ผู๎บริหารเทศบาลเมืองมีบทบาทในการก าหนด
วิสัยทัศน์ แผนการพัฒนาศูนย์ฯ สนับสนุนงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา ก าหนดแผนการจัดการเรียนร๎ู 
และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขมีหน๎าที่ในการให๎บริการสุขภาพแกํเด็กในศูนย์ฯ และกระบวนการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ประกอบด๎วย การรํวมคิด รํวมวางแผน และรํวมให๎การบริการดูแล
เด็กเล็ก รวมถึงการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งได๎แกํ การน าทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาเป็นสํวนหนึ่ง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎แกํเด็ก ปัจจัยเงื่อนไขที่ชํวยเสริมหนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือการเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน 
ต๎องการเห็นศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่พัฒนาเป็นศูนย์ต๎นแบบ  รวมถึงการมีนโยบายการสนับสนุนที่
ชัดเจน 

ชีวิน อํอนลออ และสุวคนธ์ภาวะชาติ (2557) ศึกษาการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดอุดรธานี พบวํา  
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1) สภาพการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวน
ต าบลจังหวัดอุดรธานีโดยด๎านที่มีการบริหารทรัพยากรสูงสุดคือ ด๎านการบริหารทัพยากร
งบประมาณ 

2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวน
ต าบลจังหวัดอุดรธานี ด๎านที่มีปัญหาสูงสุดคือด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3)การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบลจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
จ าแนกตามขนาดพบวําไมํแตกตํางกัน เมื่อจ าแนกตามสภาพพบวําแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์ และ ธีระ ภูดี (2557) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบวํา   
1. ปัญหาโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา มี

ปัญหาอยูํในระดับน๎อยเชํนเดียวกัน คือ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด๎านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด๎านการมีสํวนรํวมและการ
สนับสนุนจากชุมชน  

2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียง ความส าคัญจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  
2.1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรตั้งงบประมาณสํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

และจัดสรร ครูผู๎ดูแลเด็กให๎เพียงพอตํอจ านวนนักเรียน  
2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให๎มีสถานที่จอดรถรับ-สํงเด็กเล็กที่สะดวกปลอดภัยอีกทั้ง

ต๎อง มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย  
2.3) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตร องค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นควรสนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์อยํางตํอเน่ือง  

2.4) ควรให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผนด๎านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ 

จุฑารัตน์ ยะตะนัง และอัมเรศ เนตาสิทธ์ (2557) ศึกษาการบริหารแบบมีสํวนรํวมตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหํงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล ใน
เขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พบวํา สภาพการบริหารแบบมีสํวนรํวมในการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหํงชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง 
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ซึ่งเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก การจัดกระบวนการ
เรียนร๎ูเพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็กและคุณภาพเด็กสภาพปัญหาที่พบคือ งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช๎เสริม
พัฒนาการเด็ก ตลอดจนฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและขาดการดูแลเอาใจใสํจากผู๎ปกครอง สํวน
แนวทางการแก๎ปัญหาการบริหารแบบมีสํวนรํวม ได๎แกํ ควรมีการประชุมหารือรํวมกันระหวํางผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการรํวมกัน การรวม
ศูนย์ในแตํละต าบลให๎เป็นศูนย์เดียวและควรจัดกิจกรรมรํวมกับชุมชนเพิ่มขึ้น 

ศิรินนภา นามมณี อนุศักดิ์เกตุสิริ และจิณณวัตร ปะโคทัง (2557) ศึกษารูปแบบการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวํา  

1. ปัญหาและความต๎องการในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวําสภาพการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับ
มาก ปัญหาสํวนใหญํขาดงบประมาณในการพัฒนา และความต๎องการสํวนใหญํคือต๎องการ
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  

2. รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
มี 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ (1) หลักการ ประกอบด๎วย ขอบขํายงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหาร 
การมีสํวนรํวมของชุมชน และการท างานเป็นทีม (2) จุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู๎เรียนให๎มี
พัฒนาการที่สมวัยในด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นแนวทางให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นผู๎ก าหนดนโยบายสามารถน ารูปแบบการบริหารไปประยุกต์ใช๎ (3) กลไกการ
ด าเนินการ ประกอบด๎วย ผู๎บริหารท๎องถิ่น หัวหน๎าสํวนราชการ ครูผู๎ดูแลเด็ก คณะกรรมกรรม
บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุํมองค์กรและหนํวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง (4) การด าเนินการตาม
ขอบขํายงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านบุคลากร ด๎านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัย และ ด๎านการมีสํวนรํวม
และการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งแตํละด๎านด าเนินการตามการบริหาร คือ การวางแผน การจัด
องค์การ การอ านวยการ และการควบคุมงาน (5) การประเมินผล จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในด๎านรํางกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา และคูํมือการใช๎รูปแบบของผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง และ (6) เงื่อนไขความส าเร็จคือ ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู๎น า และมีความ
มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งครูผู๎ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์ในการท างานด๎านดูแลเด็ก และมีความต๎องการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอยําง
ตํอเน่ือง ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎เสียให๎ความส าคัญและให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษา  
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3. ผลการประเมินรูปแบบกาบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวําองค์ประกอบรูปแบบด๎านหลักการ จุดมุํงหมาย กลไกการด าเนินการ 
การด าเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไขความส าเร็จมีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความ
เป็นประโยชน์ ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุดทุกด๎าน และเมื่อพิจารณารายด๎าน ทุกด๎านมีความ
เหมาะสม ความเป็น ไปได๎และความเป็นประโยชน์อยูํในระดับมากที่สุด 

เพ็ญณภา พิสมัย และ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2556) ศึกษาการพัฒนาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียน สุเหรําหะยีมินา ส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร พบวํา 

1. ระดับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียน สุเหรํา
หะยีมินา ส านักงานเขตหนองจอก โดยรวมอยูํในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านการรํวมด าเนินการ และด๎านการรํวมประเมินผลอยูํในระดับปานกลางสํวนด๎านการรํวมคิดและ
ตัดสินใจ และด๎านการรํวมวางแผนอยูํในระดับน๎อย  

2. ข๎อเสนอแนะแนวทางการมีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ผู๎ปกครอง
ต๎องการให๎ทางโรงเรียนแจ๎งขําวสารข๎อมูล เกี่ยวกับการประชุม การวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมินผล โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให๎ชัดเจน  

3. การพัฒนาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โรงเรียนสุเหรํา
หะยีมินา ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยกระบวนการสนทนากลุํมประเด็นเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล โดยรวมได๎ 
ดังนี้  ให๎ทางโรงเรียนแจ๎งขําวสารตําง ๆ ให๎ผู๎ปกครองทราบ โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายมี
คณะกรรมการสถานศึกษามาจาก หลายอาชีพ มีกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง มีการจัดประชุม
ผู๎ปกครองกํอนเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน การจัดกิจกรรมตําง ๆ ควรให๎ ตรงกับวันหยุด ให๎
คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองเข๎ารํวมประชุมสรุปผลหลังการจัดกิจกรรม เชิญผู๎ปกครองเข๎ารํวม
กิจกรรมทุกคร้ัง และแจ๎งผลการประเมินในวันประชุมผู๎ปกครองกํอนปิดภาคเรียน 

จุฑามาศ โชติบาง(2556) จากการศึกษาของโครงการสร๎างเสริมศักยภาพชุมชนท๎องถิ่นใน
การดูแลเด็กปฐมวัย 2-5 ปี (Capacity Of a Community Treasures: COACT) ภายใต๎การสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความรํวมมือของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีการพัฒนา 5 ระบบ 
ได๎แกํ 1) การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) การจัดการสิ่งแวดล๎อม 3) การจัดหลักสูตรและ
ประสบการณ์การเรียนร๎ู  4) การดูแลสุขภาพ และ 5) การมีสํวนรํวมของครอบครัวชุมชน ทั้งนี้ผล
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การด าเนินงานพบวํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งประเด็นปัญหายัง
ได๎รับการแก๎ไขให๎ดีขึ้น มีการประกาศเป็นนโยบายสาธารณะในระดับท๎องถิ่นท าให๎ผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนในชุมชนรํวมกันก าหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ความร๎ูตําง ๆ รํวมก าหนดทิศทางและแนวทางนโยบายสาธารณะ รํวมกัน
ด าเนินการตามนโยบาย รํวมติดตามผล และรํวมทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงแก๎ไขและ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎เด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติตํอไปในการพัฒนาอยํางมี
คุณภาพสูงสุด พบวําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตํละแหํงมีความพร๎อมในระดับที่แตกตํางกัน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นหลายแหํงยังขาดความพร๎อมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กในด๎านการบริหาร
จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านวิชาการ ด๎านบุคลากรและด๎านสุขภาพ นอกจากนี้การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กที่ผํานมาพบวํายังมีปัญหาด๎านคุณภาพผู๎บริหารระดับพื้นที่ไมํเห็นความส าคัญของ
การศึกษาของเด็กกํอนวัยเรียนมุํงแตํพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน   

ผลการศึกษาของ จุฑามาศ โชติบาง (2556) ยังพบวําปัญหาด๎านหลักสูตรและรูปแบบการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซึ่งแบํงเป็น 4 สาระการเรียนร๎ู 40 สัปดาห์ มีประสบการณ์ส าคัญที่ควรเรียนร๎ูแบํง
ตามพัฒนาการแตํละชํวงวัย อยํางไรก็ตามครู/ ผู๎ดูแลเด็กสํวนหนึ่งยังไมํเข๎าใจที่มาของหลักสูตร 
แผนการจัด ประสบการณ์การเรียนร๎ู รวมถึงพัฒนาการของเด็กในแตํละชํวงวัย ท าให๎เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางแหํงมีกิจกรรมเหมือนกันทุกชํวงชั้น เมื่อเด็กมีพัฒนาการไมํสมวัย ไมํได๎รับการสํง
ตํอให๎ผู๎เชี่ยวชาญประเมินอีกคร้ัง เนื่องจากครู/ผู๎ดูแลเด็กไมํมั่นใจวําเด็กมีพัฒนาการที่ผิดปกติ
หรือไมํ ในขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแหํงมีสื่อการเรียนร๎ูไมํเพียงพอส าหรับเด็กทุกชํวงวัย 
นอกจากนั้นการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ชุมชน ดังนั้นการน าทรัพยากรในท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎านเข๎ามาสอนให๎กับเด็กในพื้นที่เป็น
สิ่งจ าเป็น แตํในปัจจุบันครูบางสํวนยังไมํเข๎าใจการบูรณาการการเรียนการสอนให๎เข๎ากับบริบทใน
พื้นที่  ท าให๎เป็นปัญหาด๎านความร๎ูของครู/ ผู๎ดูแล   

ในขณะที่ ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ เชํน ปัญหาห๎องเรียนคับแคบและไมํเป็น
สัดสํวน เคร่ืองเลํนสนามมีสภาพเกําช ารุด สื่อ/อุปกรณ์ไมํเพียงพอตํอจ านวนเด็กไมํคุณภาพมีสภาพ
เกําและช ารุด เคร่ืองเลํนมากกวําคร่ึงท าจากเหล็ก น้ าหนักมากไมํปลอดภัย  ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุได๎งําย 

ในสํวนปัญหาด๎านกฎหมายและนโยบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการถํายโอนมาอยูํภายใต๎
การดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทยตั้งแตํปี 2556 เป็นต๎นมา ดังนั้น
นโยบาย แผนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตําง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยูํในก ากับ
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ของนายกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี และผู๎อ านวยการกองการศึกษาหรือส านักปลัดรักษาการ
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีหน๎าที่ในการด าเนินงานให๎เป็นไปตามแผน ท าให๎บางกิจกรรมไมํ
เป็นไปตามความต๎องการของศูนย์ฯ สํวนการบริหารจัดการด๎านก าลังคน พบวํา บางแหํงประสบ
ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู๎ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งการบริหารจัดการดังกลําวสํงผลให๎โยบาย 
แผนการด าเนินงาน รวมถึงงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมํสอดรับกับการพัฒนาตามแตํละ
บริบทหรือความต๎องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางแท๎จริง รวมถึง ครู/ ผู๎ดูแลเด็กบางสํวนขาด
ขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน  

ในงานของ จุฑามาศ โชติบาง(2556) จึงมีข๎อเสนอแนะ ดังตํอไปนี้  
1. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร๎อมทั้งมีการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางตํอเน่ือง และมีการประเมินผลทุกปี  
2. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และชุมชนจะจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อให๎เด็กทุกคนปลอดภัยและสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางเต็มที่  
3. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดท าหลักสูตรเพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็กและมีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  
4. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาลชุมชนจัดระบบเพื่อสํงเสริมให๎เด็กทุกคนมี
สุขภาพฟันที่ดี การป้องกันโรคติดตํอ การสํงเสริมโภชนาการที่ดี และมีพัฒนาการที่สมวัย  

5. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รํวมมือกับพํอแมํ ชุมชน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ภาคีอ่ืน ๆ เข๎ารํวมประชุมรับฟังผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ข๎อเสนอระดับจังหวัด ให๎จังหวัด ส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และองค์การบริหารสํวน
จังหวัด (อบจ.) ก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เกิดการพัฒนาเป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนอยํางตํอเน่ือง  

7. ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด เครือขํายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเครือขํายปฏิรูป
การศึกษาจังหวัด รํวมกันจัดท าแผนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูของเครือขํายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ระดับจังหวัด  

8. ให๎สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎องมีการจัดท ามาตรฐานกลางในการพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช๎เป็นแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อวางแผนการ
พัฒนาให๎ผํานทุกเกณฑ์มาตรฐาน  
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9. ให๎สมัชชาเชียงใหมํน าเสนอวาระ “จุดเปลี่ยนปฐมวัยด๎วยการจัดการเชิงระบบแบบมีสํวน
รํวม” เข๎าสูํสมัชชา ล๎านนาและสมัชชาชาติ 

สราวดี เพ็งศรีโคตรและจันทร์ชลี มาพุทธ (2554) ศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวํา  

1. รูปแบบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 
(1) หลักการและแนวคิด ได๎แกํ การสํงเสริมการเป็นหุ๎นสํวนและการมีข๎อตกลงรํวมกันในการ
ท างานระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง (2) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาผู๎ปกครองและพัฒนา
โรงเรียน  (3) ลักษณะการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองมี 2 แบบ ได๎แกํ แบบเป็นทางการและแบบไมํ
เป็นทางการ (4) การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ได๎แกํ รํวมตัดสินใจ รํวมด าเนินการ และรํวม
ประเมินผล (5) บทบาทการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง มี 6 ด๎านได๎แกํ  ด๎านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะ
ผู๎ปกครอง ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการอาสาสมัคร ด๎านการเรียนร๎ูที่บ๎าน ด๎านการตัดสินใจ และ
ด๎านการรํวมมือกับชุมชน  

2. ผลการใช๎รูปแบบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบวํา 
รูปแบบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก 

จิราพร ชมพิกุล และคณะ (2551) ศึกษาการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด าเนินการส ารวจในพื้นที่ 5 ภาค 8 จังหวัด คือ จังหวัดแพรํ 
นครสวรรค์ บุรีรมย์ อุดรธานี ชลบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และตรัง กลุํมเป้าหมายคือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยูํในความรับผิดชอบ ทั้งหมด 770 แหํง พบวํา ใน
ภาพรวมแตํละองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูํในความดูแลโดยเฉลี่ย 3 ศูนย์ 
งบประมาณเฉลี่ยที่ใช๎เพื่อเด็กตํอคนตํอเดือนเป็น 904 บาท อัตราสํวนจ านวนเด็กตํอผู๎ดูแลเด็กในแตํ
ละศูนย์ โดยเฉลี่ยเป็น 20:1 ภาครัฐต๎องเข๎ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ควรออกระเบียบข๎อบังคับให๎ทุกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งงบประมาณอยํางน๎อยปีละ 5% ของ
เงินรายได๎เพื่อพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์ควรมีผู๎ดูแลเด็กที่จบปริญญาตรี เอกปฐมวัย อยํ าง
น๎อย 1 คน เพื่อท าหน๎าที่ในด๎านการสํงเสริมพัฒนาการเด็กโดยตรง 

สุทธิชา มาลีเลศ (2551) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กวัยอนุบาล 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลในภาคใต๎ 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดการเรียน
การสอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ด๎านสื่อการเรียนการสอน และด๎านการประเมิน
พัฒนาการ พบวํา  
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1. การจัดการเรียนการสอน ผู๎ดูแลเด็กใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
จัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการรอบด๎านคือ กิจกรรมเข๎าจังหวะ การร๎องเพลง การเลํนและการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน และการเลํานิทาน  

2. การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสํวนใหญํมีห๎องเรียนชั้นอนุบาล
แยกเป็นเอกเทศ ทั้งนี้เน๎นที่ความปลอดภัย อากาศถํายเท แสงสวําง การจัดตกแตํงห๎องเรียนด๎วยป้าย
นิเทศ ผลงานของเด็ก และของใช๎สํวนตัวส าหรับเด็กแตํละคน มีบริเวณของสนามเด็กเลํนและเคร่ือง
เลํนสนาม  

3. สื่อการเรียนการสอน ผู๎ดูแลเด็กใช๎สื่อและซํอมแซมสื่อที่ผลิตขึ้นเองรํวมกับเด็ก โดย
เลือกสื่อที่มีราคาถูก และหางํายในท๎องถิ่น  

4. การประเมินพัฒนาการ ผู๎ดูแลเด็กใช๎วิธีการสังเกตพฤติกรรม สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  

5. ปัญหาที่พบ ผู๎ดูแลเด็กมีจ านวนไมํเพียงพอและขาดความร๎ูในการจัดประสบการณ์การ
เรียนร๎ูแกํเด็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ประกอบการจัดประสบการณ์การ
เรียนร๎ู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่จ ากัด การจัดสนามเด็กเลํนและเคร่ืองเลํนสนามมีไมํเพียงพอและ
ไมํเหมาะสมกับวัยของเด็ก และขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ 

นภัทร์ โพธิรัตน์ (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กที่มีตํอศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก๎ว ผลการศึกษาพบวําผู๎ปกครองเด็กมีความพึงพอใจตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก ในด๎าน
พฤติกรรมเด็ก เชํน เร่ืองการสอนให๎เด็กได๎ร๎ูจักชํวยเหลือตนเองและมีการรักษาสุขภาพอนามัยด๎วย
ตนเอง ด๎านการเลี้ยงดูเด็ก เชํน การสํงเสริมการเลํน การเลํานิทาน และการแสดงออกที่เหมาะสมกับ
เด็ก สํวนในด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมภายนอกและภายใน ได๎แกํ เร่ืองจัดห๎องเรียนสะอาด มี
อากาศถํายเทได๎สะดวก มีแสงสวํางเพียงพอ และในการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองเด็กและชุมชน 
พบวํามีสํวนรํวมน๎อย โดยเฉพาะในด๎านการแสดงของเด็กในวาระกิจกรรม วันพํอ วันแมํและวันเด็ก
เทํานั้น 

สรุปได๎วํา เมื่อมีการกระจายอ านาจการบริหารมาที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการดูแล
เด็กปฐมวัย ดังนั้นการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นซึ่งถือวํามีสํวนส าคัญในการก าหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
ทั้งนี้ ยังต๎องอาศัยความรํวมมือจากชุมชน ผู๎ปกครอง และโรงพยาบาล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
ท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนในการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยครูถือวํามีบทบาทส าคัญในการกระตุ๎น
พัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาตามวัย อีกทั้งในเร่ืองของอาคาร สถานที่ สภาพแวดล๎อมก็มีสํวนส าคัญในการ
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เอ้ือให๎เด็กได๎เรียนร๎ู ซึ่งครูต๎องเข๎าใจบทบาทของตนเองและหลักสูตรและมีองค์ความร๎ูในการดูแล
เด็ก อีกทั้งยังต๎องเป็นตัวกลางประสานระหวํางผู๎ปกครอง เพื่อให๎มีการดูแลเด็กได๎อยํางถูกต๎องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ผู๎วิจัยได๎น าแนวคิดมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มา
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยได๎ศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
และแนวคิดหุ๎นสํวนทางสังคม เพื่อให๎ได๎แนวทางแนวทางการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่  3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การ
เก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) และ
สนทนากลุํม โดยเก็บข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ (Key Informants) ประเมินและรับรองรูปแบบจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ใช๎วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อพัฒนารูปแบบการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี ้
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

เพื่อให๎การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ ผู๎วิจัยได๎วางแผนก าหนดขั้นตอน
การวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 

 
3 .1 ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ขั้นตอน 1 การศึกษาสถานการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎
วิธีการเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้ 

1.1 ผู๎วิจัยได๎ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
1.2 สร๎างแบบสอบถามส ารวจสถานการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม ข๎อเสนอแนะตํอการ

สํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
1.3 น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปเก็บข๎อมูลกับประชากร 
1.4 ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บแบบสอบถาม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรในการศึกษา  
ประชากร (Population) และกลุํมตัวอยําง (Sample) ที่ใช๎ในการศึกษาสภาพการณ์การเป็น

หุ๎นสํวนทางสังคม  ประกอบด๎วย ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎แกํ 1) 
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  2) ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ 3) ผู๎ปกครอง  ซึ่งผู๎วิจัยได๎เลือกจังหวัดเฉพาะเจาะจงซึ่ง
กระจายอยูํทั่วทุกภาค รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด โดยก าหนดกรอบประชากรเพื่อคัดเลือกเป็นกลุํม
ตัวอยําง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตัวอยําง ดังนี้ 

1. หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุอยํางน๎อย 18 ปี ขึ้นไป โดยปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํง
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ที่มีอายุอยํางน๎อย 18 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติงานในต าแหนํงครู ผู๎ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ไมํน๎อยกวํา 1 ปี  

3. ผู๎ปกครอง ที่สํงบุตรหลานเข๎าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองท๎องถิ่น 
 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข๎อมูลจาก หัวหน๎าศูนย์ ครู ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง แม๎วําผู๎วิจัย
จะทราบวํามีจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จ านวน 19,786 แหํง แตํการเก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยการจ าแนกกลุํมบุคคลตามบทบาทที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ ไมํมีจ านวนของกลุํมประชากรที่ชัดเจน 
แตํทราบวํามีจ านวนมาก ผู๎วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอยํางในกรณีที่ไมํทราบขนาดประชากรด๎วยสูตร
ของคอแครน (Cochran,1977 อ๎างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร๎อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ร๎อยละ 5 ได๎ตัวอยําง 384 ตัวอยําง โดยการรวบรวมตัวอยําง
ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 ภาค ได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต๎ ซึ่งประกอบไปด๎วย 8 จังหวัดได๎แกํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดยครปฐม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากนั้นเก็บตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุํมหัวหน๎า
ศูนย์ และวิธีการสุํมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในกลุํมครู ผู๎ดูแลเด็ก และ
ผู๎ปกครอง โดยสามารถเก็บรวมรวมข๎อมูลได๎ทั้งสิ้น 495 ตัวอยําง 

ส าหรับการสนทนากลุํมประกอบด๎วยผู๎บริหารท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษา หัวหน๎า
ศูนย์ ครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย (Research Instrument) ในคร้ังนี้ ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรม รวมทั้งต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ใช๎การวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 1 โดยใช๎
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม ชนิดปลายเปิดและปลายปิด โดย
แบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล  เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม  โดยใช๎ค าถามปลายปิด (Closed-ended Question)  

ส่วนท่ี 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริบทของพื้นที่ 
ลักษณะของการปกครองของท๎องถิ่น 

ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

ส่วนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัย รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย มีขั้นต๎อนการศึกษา ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามเพื่อทราบถึง
สถานการณ์ความเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

1. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม ด๎วย
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) 

2. น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเอกสาร มาสร๎างเคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจสถานการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม โดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวังตํอศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

3. น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให๎
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก๎ไข 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว เสนอผู๎เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามโครงสร๎าง (Construct validity) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ความ
ชัดเจนของข๎อความ ความเหมาะสมและความสอดคล๎องของข๎อค าถามและวัตถุประสงค์โดยหาคํา
ดัชนีความสอดคล๎อง (Index of item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข๎อรายการ (Item) ที่มีคํา IOC เทํากับ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงข๎อรายการ
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นั้นมีความสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายและเนื้อหาที่ต๎องการวิจัย สํวนข๎อค าถามที่มีคํา IOC ต่ ากวํา 0.5 
ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง โดยมีการก าหนดความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+1  เมื่อแนํใจวําข๎อค าถามนั้นสอดคล๎องกับเน้ือหาที่ต๎องการวิจัย 
 0  เมื่อไมํแนํใจวําข๎อค าถามนั้นสอดคล๎องกับเนื้อหาที่ต๎องการวิจัย 
-1 เมื่อแนํใจวําข๎อค าถามนั้นไมํสอดคล๎องกับเน้ือหาที่ต๎องการวิจัย 
ขั้นตอนตํอมาคือ การรวบรวมแบบสอบถามที่ผู๎ เชี่ยวชาญได๎ลงความคิดเห็นแล๎วมา

วิเคราะห์ความเหมาะสมและสอดคล๎องของเคร่ืองมือการวิจัยที่ใช๎ในการศึกษาสถานการณ์ความ
เป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยใช๎สูตรของ
โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (อ๎างถึงในศิริชัย กาญจนวาสี , 2552 : 223) ดังนี ้
 

IOC =  
  

 
 

 
เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล๎องที่มีคําอยูํระหวําง -1 ถึง +1 

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
N   แทน จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 

 
การแปลความคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)   
ข๎อค าถามที่มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.5-1.00 คัดเลือกไว๎ใช๎ได๎ 
ข๎อค าถามที่มีคําดัชนีมีความสอดคล๎องต่ ากวํา 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

 
5. น าแบบสอบถามที่ประกอบด๎วยข๎อค าถามที่ได๎จากการวิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง

ในข๎อ 4 ไปสร๎างแบบสอบถาม แล๎วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและให๎
ค าแนะน า 

6. น าแบบสอบถามที่ได๎ไปหาคําความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try out) กับกลุํมทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 30 ชุด โดยทดลองวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยใช๎สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราสํวนประเมินคํา 
(Rating Scale) ในสํวน สภาพการณ์ความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและ
ความคาดหวังตํอการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นน โดยหาคําสัมประสิทธิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s  alpha coefficient)  
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7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎วไปเก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูล 
8. ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.การเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวังตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผู๎วิจัยท าหนังสือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความ
รํวมมือจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

1.2 ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสํงแบบสอบถามไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ได๎จากการเก็บข๎อมูล 
1.4 คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และน าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได๎ท าการคัดเลือกแล๎ว

มาจัดระเบียบข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลตามล าดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามเพื่อท าให๎ทราบถึงสภาพการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคม มาด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบจากแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 
2.1 ข๎อมูลในแบบสอบถามในตอนที่ 1 มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด วิเคราะห์

ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ (frequencies) คําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย (mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

2.2 ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นการประเมินสถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม 
โดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวังตํอการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ด๎วยสถิติบรรยาย ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังนี ้
คําเฉลี่ยระหวําง 4.51 – 5.00  หมายถึง ผลการประเมินสถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวน

ทางสังคมอยูํในระดับมากที่สุด 
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คําเฉลี่ยระหวําง 3.51 – 4.50  หมายถึง ผลการประเมินถาการณ์ความเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคมอยูํในระดับมาก 

คําเฉลี่ยระหวําง 2.51 – 3.50  หมายถึง ผลการประเมินสถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมอยูํในระดับปานกลาง 

คําเฉลี่ยระหวําง 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินสถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมอยูํในระดับน๎อย 

คําเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินสถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

2) ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของความเป็น
ความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิเคราะห์ความถี่ (frequency) และ 

คําร๎อยละ (percentage)   
3)  ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่  4  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ

ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชนิดปลายเปิดวิเคราะห์สาระ และสังเคราะห์ข๎อมูลโดยเรียบเรียงน าเสนอข๎อมูลในประเด็น
ตําง ๆ ในรูปแบบวิธีพรรณนา (description) 

 
3.2 ขั้นตอน 2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลความเห็น และแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 40 คน  ประกอบด๎วย  1)ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2) ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  สังกัด อปท. 3) ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู๎ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ 4) ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งใช๎การเลือก
กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจะใช๎ 2 วิธี ได๎แกํ 

วิธีที่  1  การสัมภาษณ์แบบทางทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or Semi-Formal Interview) 
ใช๎วิธีการพูดซักถามโดยมีแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีโครงสร๎างค าถามและเนื้อหาสาระเตรียมไว๎ลํวงหน๎า
แล๎ว การถามค าถามจะเรียงไปตามล าดับที่ก าหนดไว๎ โดยวิธีนี้จะใช๎กับผู๎ที่มีสํวนในการก าหนด
นโยบาย 

วิธีที่ 2 การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (Informal Interview) ใช๎วิธีการพูดคุยกันแบบ
งํายๆ ตามธรรมชาติ ไมํเป็นทางการ ไมํเครํงครัดในขั้นตอนและล าดับของการถาม เป็นการชวนคุย
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โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ได๎แนวคิด ทําที ทัศนคติ ตํอการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของชาวบ๎าน ผู๎ปกครอง 
และครูผู๎ดูแลเด็ก 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ส าหรับการเลือก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นพื้นที่ในการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ด าเนินการตามมาตรฐาน
การด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.2 เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีการด าเนินงานอยํางตํอเน่ืองเป็นต๎นแบบและมีผลงานโดดเดํนเป็นที่
ประจักษ์ และได๎รับรางวัลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

2.3 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เปิดโอกาสให๎ภาคีเครือขําย หุ๎นสํวนทางสังคม เข๎ารํวม
ด าเนินการ  จึงได๎กรณีศึกษา จ านวน 8 แหํง กระจายตามภูมิภาค ดังนี้ 
ภาคเหนือ  

1. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ 

ภาคกลาง  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม  อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

ภาคใต๎  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง อ าเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ อ าเภอทุํงหว๎า จังหวัดสตูล   

 
โดยมีกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กลุ่มท่ี 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ   ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กลุ่มท่ี 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ  หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/

ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย 
กลุ่มที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลส าหรับการวิจัยขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร๎าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure Interview or Formal Interview) 
ในการเก็บข๎อมูลเชิงลึก ในการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญและผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษานักวิชาการด๎านการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม ซึ่งผู๎วิจัยก าหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ผํานการกลั่นกรองและพิจารณาแล๎ววําสามารถตอบโจทย์การวิจัยได๎ชัดเจนและ
ครอบคลุมที่สุด ประกอบด๎วย  

1.  ข๎อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

2. ข๎อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินการ/วิธีการ/กระบวนการในการสร๎างรูปแบบการ
เป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรเป็นอยํางไร 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร๎างแบบสัมภาษณ์แบบมีกึ่งโครงสร๎างหรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured Interview or Formal Interview) ในการเก็บข๎อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) มีขั้นตอน
ในการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ผู๎วิจัยท าการศึกษาเอกสารจากเอกสาร ผู๎วิจัยท าการศึกษา
เอกสารชั้นต๎นและเอกสารชั้นรอง โดยที่เอกสารชั้นต๎นคือ เอกสารที่เป็นข๎อมูลหรือหลักฐาน
โดยตรง ถือเป็นต๎นฉบับ เชํน จดหมายเหตุ บันทึก ประกาศหรือกฎหมาย สํวนเอกสารชั้นรอง คือ 
ข๎อมูลหลักฐานที่ไมํได๎มาโดยตรงจากเหตุการณ์ เชํน มีคนรวบรวมไว๎แล๎วท าการวิเคราะห์ เสนอ 
หรืออ๎างอิง การวิเคราะห์ข๎อมูลเอกสารถือเป็นวิธีหลักของการวิจัย เพราะข๎อมูลเอกสารจะให๎ภาพที่
ต๎องการศึกษาและสภาพแวดล๎อมหรือบริบทที่ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้น เชํน วิธีการขั้นตอนการสร๎าง
หุ๎นสํวนทางสังคม 

2. น าข๎อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารในขั้นที่ 1 มาสังเคราะห์และออกแบบในการ
สร๎างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง เพื่อใช๎สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวข๎องกับหุ๎นสํวนทางสังคม
และผู๎เชี่ยวชาญเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร๎างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให๎
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก๎ไข 

4. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก๎ไข 
5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นไปเก็บข๎อมูลกับผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ 
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6. ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข๎อมูลในเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ (Validity and 
Reliability) โดยใช๎หลักการตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า (Triangulation) คือการได๎ข๎อมูลจาก
หลากหลายฝ่าย หรือหลายวิธีในการรวบรวมข๎อมูลในเร่ืองเดียวกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบวําข๎อมูลที่
ได๎มานั้นถูกต๎องหรือไมํ โดยการสอบถามผู๎ให๎ข๎อมูล ในเร่ืองที่เป็นประเด็นเดียวกันพร๎อมกับสังเกต
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของกรณีศึกษา จนกระทั่งได๎รับความคิดเห็นน้ันออกมาตามที่คนในสังคมนั้น
เข๎าใจและร๎ูสึก โดยงานวิจัยคร้ังนี้ใช๎วิธีการตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล (Data Triangulation) 
ได๎แกํ การตรวจสอบข๎อมูลจากแหลํงบุคคล กลําวคือ ถ๎าผู๎ให๎ข๎อมูลเปลี่ยนไปข๎อมูลจะเหมือนหรือ
ตํางกันหรือไมํ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร ข๎อมูลที่เป็นเอกสาร ได๎แกํ กิจกรรมที่สร๎างการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคม  

2.เก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ (ภาคสนาม) แบบมีโครงสร๎าง คือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ โดยก าหนดประเด็นค าถามส าคัญไว๎ลํวงหน๎า เป็นประเด็นค าถามจากบริบทเกี่ยวข๎อง
กับรายละเอียดตําง ๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ผู๎วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออก
หนังสือขอความรํวมมือถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขอความความอนุเคราะห์ในการให๎
สัมภาษณ์  

2.2 ผู๎วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญด๎วยตนเอง 
2.3 ท าการตรวจสอบข๎อมูลและคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์เพื่อ

น าไปวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระส าคัญที่ได๎จากการการรวบรวมข๎อมูลในวิธีตําง ๆ ทั้งจากเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดนั้นมาท าการวิเคราะห์สาระ สร๎างข๎อสรุป และเรียบเรียง



  118 

น าเสนอข๎อมูลในประเด็นตําง ๆ ในรูปแบบวิธีพรรณนา (Description) เพื่อน าไปสังเคราะห์โครง
รํางหรือยกรํางรูปแบบตํอไป โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การถอดความบันทึกเสียงของการสัมภาษณ์ออกมาเป็นภาษาเขียนด๎วยผู๎วิจัยรวมทั้งทวน
ความกับเสียงบันทึกเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องของการถอดความและศึกษาท าความเข๎าใจเพื่อท า
การวิเคราะห์เนื้อหา โดยการจัดประเด็นความคิด วิเคราะห์ ประเด็นส าคัญแล๎วเขียนพรรณนา 

2. วิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหา ในการด าเนินงานปัจจัยความส าเร็จ โดยน าเสนอในรูปการ
บรรยายเป็นความเรียง เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าโครงรํางรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
  
3.3 ขั้นตอน 3 การสร้างรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 

ขั้นตอน 3 การสร๎างรูปแบบการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด๎วยรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 น าข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการศึกษาสถานการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย เชิงคุณภาพ และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่ดีเลิศจ านวน 8 แหํง 
และจากผู๎เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์เนื้อหามาสร๎างรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 

3.2 น ารูปแบบที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ทําน เพื่อประเมินและรับรอง
รูปแบบ  

3.3 สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วสรุปกันและปรับปรุง รูปแบบให๎
สอดคล๎องกับความคิดเห็น จนได๎รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
 
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ 

ผู๎เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบความการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมและผู๎เชี่ยวชาญในเร่ือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ทําน โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้  

1. เป็นผู๎เชี่ยวชาญในเร่ืองการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม โดยมีต าแหนํงในระดับผู๎บริหาร
องค์กร หรือมีต าแหนํงทางวิชาการระดับ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นผู๎มีชื่อเสียงในเร่ืองการ
เป็นห๎ุนสํวนทางสังคมในประเทศไทย 
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2. เป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีต าแหนํงทางวิชาการ
ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือผู๎บริหารที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ประเทศไทย 

3. เป็นผู๎ที่มีประสบการณ์ในการท างานด๎านหุ๎นสํวนทางสังคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไมํ
น๎อยกวํา 5 ปี 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลส าหรับการวิจัยในขั้นตอนที่ 3  คือ แบบประเมิน
รูปแบบการวิจัย ลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อรองรับต๎นแบบการ
วิจัยเพื่อน าไปใช๎ แบํงเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 เป็นการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับรายละเอียดของคุณลักษณะการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคมและรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย รับรองส าหรับประเมินรูปแบบที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างและพัฒนาขึ้นเอง ซึ่ง
เป็นลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินคํา (Rating Scale)โดยใช๎มาตรประเมินคําตามแบบ ของลิเค
ริท์ (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของการประเมิน 5 ระดับได๎แกํ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย 
น๎อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74)โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนดังตํอไปนี้ 

 
มากที่สุด คิดเป็นคะแนน 5 คะแนน 
มาก  คิดเป็นคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง คิดเป็นคะแนน 3 คะแนน 
น๎อย  คิดเป็นคะแนน 2 คะแนน 
น๎อยที่สุด คิดเป็นคะแนน 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 2 เป็นข๎อวิพากษ์และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร๎างแบบรับรองต๎นแบบการวิจัยโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. น ารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในประเทศไทย  ที่รํางจากการสังเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การ
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เป็นหุ๎นสํวน โดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวังตํอการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย และข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์
ผ๎ูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยสังเคราะห์เข๎ากับความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม 
การศึกษาเพื่อสร๎างรูปแบบ ที่ได๎จากการทบทวนเอกสาร ต ารา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข๎อง
แล๎วน ามาบูรณาการเข๎ากับกรอบแนวคิด มาจัดล าดับข๎อค าถามสร๎างเป็นแบบสอบถามเสนอตํอ
อาจารย์ผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมในการน าไปใช๎ 

2. น าแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินรูปแบบที่สร๎างขึ้นเสนอตํอผู๎ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ทําน ประเมินและรับรองรูปแบบ ซึ่งประกอบด๎วยองค์ประกอบและเงื่อนไขของการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยมี
ลักษณะเป็นมาตราประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 
การตรวจสอบข้อมูล 

ส าหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินรูปแบบใช๎วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง ด๎าน
เนื้อหา (Content Validity) และภาษาโดยผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 ทําน ซึ่งเป็นผู๎ที่มีเป็นผู๎เชี่ยวชาญใน
เร่ืองความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมและเป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรวจสอบวําแบบประเมินรูปแบบมีความครบถ๎วนสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาหรือไมํ รวมถึงการ
พิจารณาความเป็นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจนของข๎อค าถามและค าตอบวําเข๎าใจตรงกัน
หรือไมํซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาใช๎การตรวจสอบคําดัชนีความสอดคล๎อง ( Index 
of Item Objective Congruence : IOC) เชํนเดียวกับแบบสอบถามโดยผลการตรวจสอบคําดัชนีความ
สอดคล๎องของแบบประเมินรูปแบบได๎คําดัชนีความสอดคล๎องมีคํา 1.00 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรับรองรูปแบบการวิจัย ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลโดยการน าแบบประเมินรับรองการวิจัยไปให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ทําน ประเมินและรับรองรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยประเมินจากแบบรับรองรูปแบบ
มาตรประมาณคํา(Rating Scale) 5 ระดับ รับรองความเป็นไปได๎ในการน าไปใช๎และน ามาปรับปรุง
แก๎ไขเพื่อเสนอตํอไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูล ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์

พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยน าต๎นแบบการวิจัยไปให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน ประเมินความเป็นไปได๎ในการน าเสนอรูปแบบ ใช๎วิธีก าหนดน้ าหนักคะแนน
เป็น 5 ระดับ ตามแบบประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ สํวนผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งใน
ภาพรวมและจ าแนกตามรายข๎อค าถามใช๎เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข๎อมูลตามแนวคิดของ 
Best (1977: 179-187) ดังตํอไปนี้ 

 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50  - 4.49   หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง น๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง น๎อยที่สุด 

 
หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง

แบบประเมินทุกข๎อได๎คํามากกวํา 3.50 ถือวํารับรองรูปแบบใช๎ได๎ 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเพื่อศึกษารูปแบบการ
เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งจะน าไปสูํ
การพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   ซึ่งการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษา มีดังตํอไปนี้ 

 
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช๎แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษานี้ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และผู๎ปกครอง จ านวน 495 ตัวอยําง 

การน าเสนอผลการศึกษาแบํงออกเป็น 4 สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวน
บุคคล สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํวนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแบบ
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะเพื่อการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

4.1.1 สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล 
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ตารางที่  2 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
  (n=495) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
- ชาย 67 13.50 
- หญิง 427 86.30 
- ไมํระบุ 1 0.20 

อายุ   
- น๎อยกวํา 30 ปี 104 21.00 
- 30 – 39 ปี 160 32.30 
- 40 – 49 ปี 137 27.70 
- 50 – 59 ปี 56 11.30 
- 60 ปีขึ้นไป 10 2.00 
- ไมํระบุ 28 5.70 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
- ต่ ากวําปริญญาตรี 174 35.20 
- ปริญญาตรี 264 53.30 
- ปริญญาโท 45 9.10 
- ปริญญาเอก 1 0.20 
- ไมํระบุ 11 2.20 

 
ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด พบวํา สํวนใหญํเป็น

หญิง 427 คน (ร๎อยละ 86.30) และเป็นชาย 67 คน (ร๎อยละ 13.50) มีอายุระหวําง 30 – 39 ปี 160 คน 
(ร๎อยละ 32.30) รองลงมาคือ 40 – 49 ปี 137 คน (ร๎อยละ 27.70) และน๎อยกวํา 30 ปี 104 คน (ร๎อยละ 
21.00) ระดับการศึกษาสูงสุด สํวนใหญํมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 264 คน (ร๎อยละ 53.30) และ
ต่ ากวําปริญญาตรี 174 คน (ร๎อยละ 35.20) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่  3 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านต าแหนํง/ บทบาทในศูนย์เด็กเล็ก 
  (n=495) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่ง/ บทบาทในศูนย์เด็กเล็ก   
- หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ รักษาการหัวหน๎า ศพด. 34 6.90 
- ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 218 44.00 
- ผู๎ปกครอง 203 41.00 
- อ่ืนๆ 31 6.30 
- ไมํระบุ 9 1.80 

 
จากตารางที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านต าแหนํง/ บทบาทในศูนย์เด็กเล็ก 

ต าแหนํง/ บทบาทของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา มีต าแหนํง/ บทบาท เป็นครู/ผู๎ดูแลเด็ก 218 คน 
(ร๎อยละ 44) ผู๎ปกครอง 203 คน (ร๎อยละ 41) และหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ รักษาการหัวหน๎า 
ศพด. 34 คน (ร๎อยละ 6.90)  
 
ตารางที่  4 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านการอบรมที่เคยได๎รับ 

  (n=495) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

การอบรมท่ีเคยได้รับ   
- ไมํเคยได๎รับการอบรม 100 20.20 
- เคยได๎รับการอบรม 395 79.80 

กรณีท่ีเคยได้รับการอบรม  (n=395) 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 186 47.10 
- การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูส าหรับปฐมวัย 220 55.70 
- การผลิตสื่อ 234 59.20 
- การดูแลสุขภาพ 226 57.20 
- การประเมินพัฒนาการเด็ก 218 55.20 
- การจัดสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู 149 37.70 
- อ่ืน ๆ 45 11.40 

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
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จากตารางที่ 4 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านการอบรมที่เคยได๎รับ พบวํา เคยได๎รับ
การอบรมอยํางน๎อย 1 เร่ือง 395 คน (ร๎อยละ 79.80) และไมํเคยได๎รับการอบรม 100 คน (ร๎อยละ 
20.20) กรณีที่เคยได๎รับการอบรม พบวํา จากจ านวนผู๎เคยได๎รับการอบรม 395 คน เคยได๎รับการ
อบรมการผลิตสื่อ 234 คน (ร๎อยละ 59.20) การดูแลสุขภาพ 226 คน (ร๎อยละ 57.20) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับปฐมวัย 220 คน (ร๎อยละ 55.70) การประเมินพัฒนาการเด็ก 218 คน 
(ร๎อยละ 55.20) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 186 คน (ร๎อยละ 47.10) 
 

4.1.2 สวํนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตารางที่  5 ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวนบุคลากรทั้งหมด และคณะกรรมในการ
ด าเนินงาน 

  (n=495) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย   
- ขนาดเล็ก 88 17.80 
- ขนาดกลาง 269 54.30 
- ขนาดใหญํ 99 20.00 
- ไมํระบุ 39 7.90 

จ านวนบุคลากร (คร/ู ครูผู้ดูแล/ ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
- น๎อยกวํา 5 คน 79 16.00 
- 5 – 10 คน 244 49.20 
- มากกวํา 10 คน 91 18.40 
- ไมํระบุ 81 16.40 

คณะกรรมการในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- มี 361 72.90 
- ไมํมี 2 0.40 
- ไมํทราบ 89 18.00 
- ไมํระบุ 43 8.70 

 
ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวนบุคลากรทั้งหมด และคณะกรรมในการด าเนินงาน 

พบวํา ระบุวํามีขนาดกลาง 269 ค าตอบ (ร๎อยละ 54.30) และขนาดใหญํ 99 ค าตอบ (ร๎อยละ 20) 
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จ านวนบุคลากร (ครู/ ครูผู๎ดูแล/ ผู๎ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สํวนใหญํมี 5 – 10 คน 244 ค าตอบ 
(ร๎อยละ 49.20) และ มากกวํา 10 คน 91 ค าตอบ (ร๎อยละ 18.40) สํวนคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบุวํา มีคณะกรรมการในการด าเนินงาน 361 ค าตอบ (ร๎อยละ 
72.90) และไมํทราบ 89 ค าตอบ (ร๎อยละ 18) 
ตารางที่  6 หนํวยงานที่มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  (n=495) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- หนํวยงาน/องค์กรราชการ 371 74.90 
- หนํวยงาน/องค์กรภาคเอกชน 65 13.10 
- หนํวยงาน/องค์กรภาคประชาชน 95 19.20 
- หนํวยงาน/สถาบันการศึกษา 119 24.00 
- หนํวยงาน/องค์กรพัฒนาเอกชน 20 4.00 
- อ่ืนๆ 36 7.30 

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 6 หนํวยงานที่มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา มี
หนํวยงาน/องค์กรราชการ 371 ค าตอบ (ร๎อยละ 74.90) หนํวยงาน/สถาบันการศึกษา 119 ค าตอบ 
(ร๎อยละ 24.00) และหนํวยงาน/องค์กรภาคประชาชน 95 ค าตอบ (ร๎อยละ 19.20) หนํวยงาน
ภาคเอกชน 65 ค าตอบ (ร๎อยละ 13.10) อ่ืนๆ 36 ค าตอบ (ร๎อยละ 7.30) และองค์กรพัฒนาเอกชน 20 
ค าตอบ (ร๎อยละ 4.00) 
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ตารางที่  7 หนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (n=495) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงาน/ บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- วัด 316 63.80 
- สถานศึกษาอื่นๆ 245 49.50 
- แหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรม 173 34.90 
- สถานบริการสุขภาพ 214 43.20 
- หนํวยงานราชการ 265 53.50 
- แหลํงการค๎า 185 37.40 
- แหลํงสถานบันเทิง 27 5.50 
- อ่ืนๆ 51 10.30 

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 

จากตารางที่ 7 หนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา หนํวยงาน/ 
บริเวณใกล๎เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ วัด 316 ค าตอบ (ร๎อยละ 63.80) หนํวยงาน
ราชการ 265 ค าตอบ (ร๎อยละ 53.50) สถานศึกษาอ่ืนๆ 245 ค าตอบ (ร๎อยละ 49.50) สถานบริการ
สุขภาพ 214 ค าตอบ (ร๎อยละ 43.20) และแหลํงการค๎า 185 ค าตอบ (ร๎อยละ 37.40) 
ตารางที่  8 หนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ 
โรงเรียน 

  (n=495) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงาน/ บริเวณใกล้เคียงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียน 
- วัด 330 66.70 
- สถานศึกษาอื่นๆ 158 31.90 
- แหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรม 194 39.20 
- สถานบริการสุขภาพ 187 37.80 
- หนํวยงานราชการ 227 45.90 
- แหลํงการค๎า 160 32.30 
- แหลํงสถานบันเทิง 31 6.30 
- อื่นๆ 61 12.30 

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
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จากตารางที่ 8 หนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ โรงเรียน พบวํา หนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ โรงเรียน คือ วัด 330 ค าตอบ (ร๎อยละ 66.70) หนํวยงานราชการ 227 ค าตอบ (ร๎อยละ 45.90) 
แหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรม 194 ค าตอบ (ร๎อยละ 39.20) สถานบริการสุขภาพ 187 ค าตอบ (ร๎อยละ 
37.80) และแหลํงการค๎า 160 ค าตอบ (ร๎อยละ 32.30) 
ตารางที่  9 ชมรมผู๎ปกครอง/ เครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  (n=495) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ชมรมผู้ปกครอง/ เครือข่ายผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- มี 348 70.30 
- ไมํมี 99 20.00 
- ไมํระบุ 48 9.70 

 
จากตารางที่ 9 ชมรมผู๎ปกครอง/ เครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา สํวน

ใหญํระบุวํา มีชมรมชมรมผู๎ปกครอง/ เครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 348 ค าตอบ (ร๎อย
ละ 70.30) และไมํมี 99 ค าตอบ (ร๎อยละ 20) 
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4.1.4 สํวนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตารางที่  10 ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด า
เน
ินก

าร
เอง

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ลผ

ล 

1.1 การจัดท าแผนพัฒนา 
ศพด. 

13 
(2.7) 

4 
(0.8) 

16 
(3.3) 

69 
(14.2) 

259 
(53.4) 

124 
(25.6) 

4.02 .788 มาก 

1.2 การเปิดรับสมัครเด็ก 11 
(2.2) 

2 
(0.4) 

6 
(1.2) 

49 
(10.0) 

254 
(51.8) 

168 
(34.3) 

4.21 .705 มาก 

1.3 การดูแลเด็กให้มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตาม  เกณฑ์
มาตรฐาน 

4 
(0.8) 

0 
(0.0) 

2 
(0.4) 

52 
(10.7) 

245 
(50.2) 

185 
(37.9) 

4.27 .660 มาก 

1.4 การดูแลคุณภาพอาหาร
เด็กให้ครบถ้วนตาม  หลัก
โภชนาการ 

4 
(0.8) 

0 
(0.0) 

1 
(0.2) 

49 
(10.0) 

224 
(45.5) 

214 
(43.2) 

4.33 .661 มาก 

1.5 การดูแลให้เด็กมีสุขภาพ
ช่องปากที่ด ี

3 
(0.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

43 
(8.8) 

258 
(52.9) 

184 
(37.7) 

4.29 .620 มาก 

รวม 4.23 .567 มาก 

 
ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยูํระดับมาก ( "X"    = 4.23 ,S.D. = 

.567) โดย การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคําอยูํในระดับมาก ("X"     = 4.02, S.D. = .788) 
การเปิดรับสมัครเด็ก มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.21, S.D. = .705) การดูแลเด็กให๎มีน้ าหนัก 
สํวนสูง เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน มีคําอยูํในระดับระดับมาก ("X"    = 4.27, S.D. = .660) การ
ดูแลคุณภาพอาหารเด็กให๎ครบถ๎วนตาม หลักโภชนาการ มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.33 ,S.D. = 
.661) และการดูแลให๎เด็กมีสุขภาพชํองปากที่ดี มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.29, S.D. = .620) 
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ตารางที่  11 ด๎านบุคลากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

2. ด้านบุคลากร 

ด า
เน
ินก

าร
เอง

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ลผ

ล 

2.1 การจัดท าแผนบริหาร
บุคลากร ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้ มี
ความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรม 

8 
(1.6) 

3 
(0.6) 

10 
(2.0) 

51 
(10.4) 

276 
(56.4) 

141 
(28.8) 

4.13 .724 มาก 

2.2 การส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแล
เด็ก จัดประสบการณ์ เรียนรู้ 
โดยการบูรณาการ และใช้ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

9 
(1.8) 

2 
(0.4) 

10 
(2.0) 

61 
(12.4) 

267 
(54.5) 

141 
(28.8) 

4.11 .727 มาก 

2.3 การประเมินผลการท างาน
ของครู/ ผู้ดูแลเด็ก 

6 
(1.3) 

4 
(0.8) 

6 
(1.3) 

48 
(10.0) 

278 
(58.2) 

136 
(28.5) 

4.14 .707 มาก 

2.4 การส่งเสริมให้ครู/ ผู้ดูแล
เด็ก ท างานเป็นทีม มี ความพึง
พอใจ และมีขวัญก าลังใจที่ดี
ในการ ท างาน 

3 
(0.6) 

4 
(0.8) 

9 
(1.8) 

62 
(12.7) 

258 
(52.8) 

153 
(31.3) 

4.13 .759 มาก 

รวม 4.12 .682 มาก 
 

ด๎านบุคลากร ในภาพรวม มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.12, S.D. = .682) โดยการจัดท า
แผนบริหารบุคลากร ครู/ ผู๎ดูแลเด็กให๎ มีความร๎ูความสามารถ และมีคุณธรรม มีคําอยูํในระดับมาก 
("X"    = 4.13, S.D. = .724) การสํงเสริมให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก จัดประสบการณ์ เรียนร๎ู โดยการบูรณาการ 
และใช๎ภูมิปัญญา ท๎องถิ่น มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.11, S.D. = .727) การประเมินผลการ
ท างานของครู/ ผู๎ดูแลเด็ก มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.14, S.D. = .707) และการสํงเสริมให๎ครู/ 
ผู๎ดูแลเด็ก ท างานเป็นทีม มี ความพึงพอใจ และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการ ท างาน มีคําอยูํในระดับ
มาก ("X"    = 4.13 , S.D. = .759) 
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ตารางที่  12 ด๎านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย ด า

เน
ินก

าร
เอง

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ลผ

ล 

3.1 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น มุม
เรียนรู้ มุมของเล่น ห้องสมุด 

11 
(2.2) 

2 
(0.4) 

4 
(0.8) 

55 
(11.2) 

258 
(52.7) 

160 
(32.7) 

4.19 .696 มาก 

3.2 ก าหนดมาตรการด้าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ 
ครอบคลุมเรื่องระบบป้องกัน
ภัยและรองรับกรณี มีเหตุ
ฉุกเฉิน 

10 
(2.0) 

2 
(0.4) 

4 
(0.8) 

54 
(11.0) 

269 
(54.8) 

152 
(31.0) 

4.17 .685 มาก 

3.3 การจัดสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ห้องเรียน
ที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

10 
(2.0) 

2 
(0.4) 

3 
(0.6) 

47 
(9.6) 

261 
(53.3) 

167 
(34.1) 

4.22 .677 มาก 

3.4 การจัดเตรียมสถานที่ 
อุปกรณ์ส าหรับท าอาหาร และ
ของว่างให้เด็ก 

14 
(2.9) 

1 
(0.2) 

7 
(1.4) 

61 
(12.4) 

274 
(55.8) 

134 
(27.3) 

4.12 .688 มาก 

3.5 การจัดพื้นที่ส าหรับดูแล
เด็กที่ป่วย และมี อุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น
รองรับกรณี เกิดอุบัติเหตุ 

13 
(2.7) 

1 
(0.2) 

14 
(2.9) 

90 
(18.4) 

260 
(53.1) 

112 
(22.9) 

3.98 .749 มาก 

3.6 การก าหนดมาตรการ และ
ปฏิบัติตามมาตรการ  ด้าน
ความปลอดภัยของ  ศพด. 
ครอบคลุมเรื่ อง  ความ
ปลอดภั ย ใ น ก า ร เ ดิ นท า ง 
การจราจรบริเวณ รอบศูนย์ 

7 
(1.4) 

2 
(0.4) 

9 
(1.8) 

72 
(14.7) 

270 
(55.1) 

130 
(26.5) 

4.07 .725 มาก 

3.7 การรักษาความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอก ศพด. 

14 
(2.9) 

1 
(0.2) 

5 
(1.0) 

51 
(10.5) 

253 
(51.8) 

164 
(33.6) 

4.21 .686 มาก 

รวม 4.14 .598 มาก 
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ด๎านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย ในภาพรวม มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    
= 4.14, S.D. = .598) โดย การจัดสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู เชํน มุมเรียนร๎ู มุมของเลํน 
ห๎องสมุด มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.19 ,S.D. = .696) ก าหนดมาตรการด๎านความปลอดภัย 
และ ครอบคลุมเร่ืองระบบป้องกันภัยและรองรับกรณี มีเหตุฉุกเฉิน มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 
4.17, S.D. = .685) การจัดสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก ห๎องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก มีคํา
อยูํในระดับมาก ("X"    = 4.22 , S.D. = .677) การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ส าหรับท าอาหาร และ
ของวํางให๎เด็ก มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 4.12, S.D. = .688) การจัดพื้นที่ส าหรับดูแลเด็กที่ป่วย 
และมี อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นรองรับกรณี เกิดอุบัติเหตุ มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 
3.98, S.D. = .749) การก าหนดมาตรการ และปฏิบัติตามมาตรการ ด๎านความปลอดภัยของ ศพด. 
ครอบคลุมเร่ือง ความปลอดภัยในการเดินทาง การจราจรบริเวณ รอบศูนย์ มีคําอยูํในระดับมาก 
("X"    = 4.07, S.D. = .725) และการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ศพด. มีคําอยูํใน
ระดับมาก ("X"    = 4.21, S.D. = .686) 
ตารางที่  13 ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 

ด า
เน
ินก

าร
เอง

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ลผ

ล 

4.1 การจัดท าหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้อง กับ
ความต้องการของชุมชน 

11 
(2.3) 

3 
(0.6) 

9 
(1.8) 

64 
(13.1) 

276 
(56.6) 

125 
(25.6) 

4.07 .724 มาก 

4.2 การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่หลากหลายให้กับ เด็ก
ทั้ ง ใน และนอกห้ อ ง เ รี ย น 
เหมาะสมกับ พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ของเด็ก (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์สังคม และสติปัญญา) 

10 
(2.0) 

3 
(0.6) 

7 
(1.4) 

46 
(9.4) 

263 
(53.6) 

162 
(33.0) 

4.19 .714 มาก 

4.3 การประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็กด้วยวิธีการ  และ
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน 

9 
(1.8) 

2 
(0.4) 

7 
(1.4) 

68 
(13.9) 

273 
(55.9) 

129 
(26.4) 

4.09 .708 มาก 

4.4 การสนับสนุน ให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัด การศึกษาของ ศพด. 

8 
(1.6) 

3 
(0.6) 

6 
(1.2) 

70 
(14.3) 

277 
(56.5) 

126 
(25.7) 

4.07 .713 มาก 
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4.5 การจัดประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อให้เด็กดูแลตนเอง 
ในก ารป้ อ งกั น โ รคติ ดต่ อ 
อุบัติเหตุ และอันตราย  ได้
เหมาะสมกับวัย 

8 
(1.6) 

3 
(0.6) 

10 
(2.0) 

51 
(10.4) 

279 
(56.9) 

139 
(28.4) 

4.12 .721 มาก 

รวม 4.10 .649 มาก 

 
ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวม มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    =  

4.10,S.D. = .649) โดยการจัดท าหลักสูตรให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎อง กับความต๎องการของ
ชุมชน มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.07 (S.D. = .724) การจัดประสบการณ์เรียนร๎ูที่หลากหลายให๎กับ เด็ก
ทั้งในและนอกห๎องเรียน เหมาะสมกับ พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน ของเด็ก (รํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม 
และสติปัญญา) มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.19 (S.D. = .714) การประเมินผลพัฒนาการของเด็กด๎วย
วิธีการ และเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.09 (S.D. = .708) การสนับสนุนให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัด การศึกษาของ ศพด. มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.07 (S.D. = .713) และ
การจัดประสบการณ์เรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กดูแลตนเอง ในการป้องกันโรคติดตํอ อุบัติเหตุ และอันตราย 
ได๎เหมาะสมกับวัย มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.12 (S.D. = .721) (ตารางที่ 13) 

 
 

ตารางที่  14 ด๎านการมีสํวนรํวม และสํงเสริมสนับสนุน 
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมสนับสนุน 

ด า
เน
ินก

าร
เอง

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ลผ

ล 

5.1 การใช้คน ทรัพยากร 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ใน การ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น 
ให้ผู้ปกครอง มาสอน เป็นต้น 

6 
(1.2) 

1 
(0.2) 

23 
(4.7) 

101 
(20.7) 

264 
(54.1) 

93 
(19.1) 

3.88 .774 มาก 

5.2 จัดให้มีคณะกรรมการ/
เครือข่าย ด าเนินการ จัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดง
ความ  คิด เห็นต่อการ
ด าเนินงานของ ศพด. 

6 
(1.2) 

2 
(0.4) 

16 
(3.3) 

80 
(16.4) 

278 
(56.9) 

107 
(21.9) 

3.98 .747 มาก 
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5.3 การจัดให้ ศพด. เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนา ความรู้ใน
ก า ร ดู แ ล เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย กั บ
ครอบครัว  ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6 
(1.2) 

0 
(0.0) 

8 
(1.6) 

76 
(15.5) 

280 
(57.3) 

119 
(24.3) 

4.06 .684 มาก 

5.4 จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น 
สุขภาพส าหรับเด็ก ครอบครัว 
และชุมชน 

7 
(1.4) 

0 
(0.0) 

7 
(1.4) 

77 
(15.8) 

273 
(56.1) 

123 
(25.3) 

4.07 .687 มาก 

รวม 3.99 .633 มาก 

ด๎านการมีสํวนรํวม และสํงเสริมสนับสนุน ในภาพรวม มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 3.99, 
S.D. = .633) โดย การใช๎คน ทรัพยากร แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ใน การสร๎างการเรียนร๎ูให๎กับเด็ก เชํน 
ให๎ผู๎ปกครอง มาสอน เป็นต๎น มีคําเฉลี่ยระดับมาก 3.88 (S.D. = .774) จัดให๎มีคณะกรรมการ/
เครือขําย ด าเนินการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู และแสดงความ คิดเห็นตํอการด าเนินงานของ ศพด. 
มีคําเฉลี่ยระดับมาก 3.98 (S.D. = .747) การจัดให๎ ศพด. เป็นแหลํงเรียนร๎ูเพื่อพัฒนา ความร๎ูในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยกับครอบครัว ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.06 (S.D. = 
.684) และจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎าน สุขภาพส าหรับเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชน มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.07 (S.D. = .687) (ตารางที่ 14) 
ตารางที่  15 ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (n=495) 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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6.1 มีการสร้าง/บูรณาการ
ความรู้จากชุมชน สังคม เพื่อ
สร้ า ง เ ส ริ มประสบก ารณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็กใน ศพด. 

7 
(1.4) 

0 
(0.0) 

9 
(1.8) 

84 
(17.1) 

285 
(58.2) 

105 
(21.4) 

4.01 .683 มาก 

6.2 จั ดกิ จก รรมก าร
แลก เปลี่ ยนเรียนรู้ ร่ วมกับ 
เครือข่าย/สมาคม/ชมรม ใน
การจัดการศึกษาการ พัฒนา
เด็กและครู 

7 
(1.4) 

1 
(0.2) 

6 
(1.2) 

90 
(18.4) 

273 
(55.9) 

111 
(22.7) 

4.01 .698 มาก 
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6.3 ติดตามและประเมินผล
การด า เนินงานภายในของ 
ศพด. 

7 
(1.4) 

1 
(0.2) 

13 
(2.7) 

70 
(14.4) 

292 
(60.0) 

104 
(21.4) 

4.01 .700 มาก 

6.4 สรุปบทเรียนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ร่วมกับ 
ครอบครัวและชุมชน 

7 
(1.4) 

2 
(0.4) 

16 
(3.3) 

89 
(18.2) 

270 
(55.1) 

106 
(21.6) 

3.96 .757 มาก 

รวม 3.99 .651 มาก 

 
ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวม มีคําอยูํในระดับมาก ("X"    = 3.99, 

S.D. = .651) โดย มีการสร๎าง/บูรณาการความร๎ูจากชุมชน สังคม เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์เรียนร๎ู
ส าหรับเด็กใน ศพด. มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.01 (S.D. = .683) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
รํวมกับ เครือขําย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการศึกษาการ พัฒนาเด็กและครู มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.01 
(S.D. = .698) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายในของ ศพด. มีคําเฉลี่ยระดับมาก 4.01 
(S.D. = .700) และสรุปบทเรียนการจัดประสบการณ์เรียนร๎ูรํวมกับครอบครัวและชุมชน มีคําเฉลี่ย
ระดับมาก 3.96 (S.D. = .757) (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่  16 การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ 

  (n=495) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนนิการ จ านวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
- ไมํมีสํวนรํวม 124 25.10 
- ไมํระบุ 50 10.10 
- มีสํวนรํวม 321 64.80 

กรณีท่ีมีส่วนร่วม  (n=321) 
- ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 171 53.30 
- ด๎านบุคลากร 170 53.00 
- ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 175 54.50 
- ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 175 54.50 
- ด๎านการมีสํวนรํวม และสํงเสริมสนับสนุน 160 49.80 
- ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 127 39.60 

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
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การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ พบวํา สํวนใหญํมีสํวนรํวมในการด าเนินการแบบหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 321 คน (ร๎อยละ 64.80) และไมํมีสํวนรํวม 124 คน (ร๎อยละ 25.10) 
ในกรณีที่มีสํวนรํวม พบวํา จากจ านวนผ๎ูมีสํวนรํวมในการด าเนินการแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 321 คน มีสํวนรํวมในด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัยและด๎าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 175 คน (ร๎อยละ 54.50) เทํากัน ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 171 คน (ร๎อยละ 53.30) ด๎านบุคลากร 170 คน (ร๎อยละ 53.00) ด๎านการมีสํวนรํวม และสํงเสริม
สนับสนุน 160 คน (ร๎อยละ 49.80) และด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 127 คน (ร๎อยละ 
39.60) (ตารางที่ 16) 
ตารางที่  17 หนํวยงานที่มคีวามส าคัญตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (n=344) (n=321) (n=264) (n=160) (n=64) (n=23) 

หน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อันดับที่ 
1 

อันดับที่ 
2 

อันดับที่ 
3 

อันดับที่ 
4 

อันดับที่ 
5 

อันดับที่ 
6 

- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 281 
(81.70) 

18 
(5.60) 

10 
(3.80) 

2 
(1.30) 

0 
(0.00) 

1 
(4.30) 

- สถานบริการสุขภาพ 15 
(4.40) 

185 
(57.60) 

46 
(17.40) 

17 
(10.60) 

3 
(4.70) 

0 
(0.00) 

- ชุมชน/ ภาคประชาสังคม/ ชมรม/ 
ผู๎ปกครอง 

11 
(3.20) 

28 
(8.70) 

34 
(12.90) 

36 
(22.50) 

18 
(28.10) 

6 
(26.10) 

- สถานศึกษา 8 
(2.30) 

22 
(6.90) 

74 
(28.00) 

37 
(23.10) 

7 
(10.90) 

1 
(4.30) 

- สสส. 2 
(0.60) 

10 
(3.10) 

5 
(1.90) 

2 
(1.30) 

1 
(1.60) 

0 
(0.00) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ คณะกรรมการ/ 
บุคลากร/ เครือขํายคร ู

9 
(2.60) 

22 
(6.90) 

18 
(6.80) 

16 
(10.00) 

9 
(14.10) 

5 
(21.70) 

- หนํวยงานภาครัฐ 13 
(3.80) 

16 
(5.00) 

27 
(10.20) 

8 
(5.00) 

9 
(14.10) 

2 
(8.70) 

- แหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น/ ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน/ 
สนามกีฬา 

2 
(0.60) 

3 
(0.90) 

1 
(0.40) 

9 
(5.60) 

5 
(7.80) 

1 
(4.30) 

- วัด/ มัสยิด 3 
(0.90) 

9 
(2.80) 

45 
(17.00) 

32 
(20.00) 

11 
(17.20) 

2 
(8.70) 

- ภาคเอกชน/ แหลํงการค๎า 0 
(0.00) 

8 
(2.50) 

4 
(1.50) 

1 
(0.60) 

1 
(1.60) 

5 
(21.70) 

หมายเหตุ ผู๎ตอบแบบสอบถามสามารถระบุได๎มากกวําหรือน๎อยกวําล าดับที่ให๎ไว๎ในแบบสอบถาม 6 ล าดับ 
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จากการจัดล าดับความส าคัญของหนํวยงานหรือองค์กรที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จากมากไปหาน๎อย 6 ล าดับ ผู๎วิจัยน าเสนอข๎อมูลด๎วยการหาคําความถี่และคําเฉลี่ย
ของหนํวยงานที่กลุํมตัวอยํางได๎ระบุมาในแตํละล าดับ พบวํา หนํวยงานที่มีความส าคัญตํอการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล าดับที่ 1 ที่ถูกระบุมากที่สุด คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 281 ค าตอบ 
(ร๎อยละ 81.70) ล าดับที่ 2 ที่ถูกระบุมากที่สุด คือ สถานบริการสุขภาพ 185 ค าตอบ (ร๎อยละ 57.60) 
ล าดับที่ 3 ที่ถูกระบุมากที่สุด คือ สถานศึกษา 74 ค าตอบ (ร๎อยละ 28.00) สํวนล าดับที่ 4 ที่ถูกระบุ
มากที่สุด คือ สถานศึกษา 37 ค าตอบ (ร๎อยละ 23.10) ใกล๎เคียงกับชุมชน/ ภาคประชาสังคม/ ชมรม/ 
ผู๎ปกครอง 36 ค าตอบ (ร๎อยละ 22.50) และวัด/ มัสยิด 32 ค าตอบ (ร๎อยละ 20.00) ตารางที่ 17 
 

4.1.4 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ในสํวนนี้แบํงการน าเสนอเป็น 2 สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและ

อุปสรรคในการเกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และสํวนที่ 2 ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น น าเสนอข๎อมูลประมวลผลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามจ าแนกราย
ภาค ผลเป็นดังนี ้

1. ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํวนน้ีน าเสนอ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงตามการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคม 6 ด๎าน 
และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 1 ด๎าน โดยประมวลผลข๎อมูลแยกรายภาค ดังนี้  

1) ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํวนน้ีน าเสนอ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการเกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงตามการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคม 6 ด๎าน 
และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 1 ด๎าน โดยประมวลผลข๎อมูลแยกรายภาค ดังนี้  

ภาคเหนือ 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคเหนือ 

พบวํา มีปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีดังนี้ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- มีการพัฒนาและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของเด็กให๎ดียิ่งขึ้น อาทิ การตรวจสุขภาพฟัน 

การตรวจคัดกรองพัฒนาเด็กพร๎อมทั้งการกระตุ๎นพัฒนาการเด็กให๎มีทักษะที่ดีความเหมาะสมตาม
ชํวงวัย  

2)  ด้านบุคลากร   
- ครูผู๎ดูแลเด็กมีความกระตือรือร๎นในการท างานที่ได๎รับมอบหมาย และมีความคิด

สร๎างสรรค์ในการออกแบบพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ เป็นตัวอยํางที่ดีให๎แกํเด็ก ๆ  
- บุคลากรทางการศึกษาได๎เข๎ารํวมการอบรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความร๎ูในการ

ดูแลเด็ก เน่ืองจากผู๎บริหารสํงเสริมและให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
3) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
- มีการสร๎างความปลอดภัยตํอการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ อาทิ การน าเบาะที่มีลักษณะนุํมมาหุ๎มเสา และเหลี่ยมตําง ๆ เพื่อลดการเกิดอันตรายตํอเด็ก 
4) การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 
- มีการเปิดโอกาสให๎คนกลุํมตําง ๆ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมที่ศูนย์ได๎มี

การจัดขึ้น  
- ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เป็นผู๎น า รวมถึงชุมชน และผู๎ปกครองด๎วย  
- ความสามัคคีในการท างานและให๎ความรํวมมือกันในชุมชน โดยให๎ความส าคัญและมี

ความตั้งใจในการพัฒนาที่แท๎จริงจึงจะสํงผลดีตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5) ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- หนํวยงานทุกภาคสํวนให๎ความส าคัญตํอการด าเนินงานของ ศพด. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาให๎เกิดประโยชน์และความส าเร็จเป็นอยํางมาก  
- อบต. มีสํวนรํวมในการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎า โดยผํานการรํวมมือปฏิบัติอยํางเต็มที่ 

ให๎การสนับสนุน ติดตามด าเนินงานในกิจกรรมที่ตัดสินใจรํวมกัน พัฒนาให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
องค์กร 

- การประชาสัมพันธ์และขอความรํวมมือจากหนํวยงานและองค์กรที่เกี่ยวข๎องเพื่อมารํวม
แก๎ไขปัญหาจากสภาพความเป็นจริง   

6) อื่น ๆ  
- ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการพัฒนาเด็กในการดึงทุกภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมโดยตรง 
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- หนํวยงานต๎นสังกัดต๎องให๎การสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ด าเนินงาน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ปัญหาของเด็กบางคน ซึ่งพํอแมํแยกทางกัน ต๎องอยูํในความดูแลของปู่ ยํา ตา ยาย และพํอ
แมํมีภารกิจท างานต๎องออกไปท างานตํางถิ่น จึงไมํมีเวลาในการให๎ความใกล๎ชิดตํอลูกของตนเอง 

- ภาระหน๎าที่ของครูมากเกินไป และภาระงานของหัวหน๎าฯ มีเยอะ โครงการและกิจกรรม
มีมาก บางอยํางท าไมํทัน มีการท างานหลากหลายฝ่าย อาจเกิดความลําช๎า 

- การมีสํวนรํวมในบางคร้ังท าให๎มีอุปสรรคตํอการท างานและพัฒนาเด็กเล็ก เพราะ
ผู๎ปกครองไมํมีเวลาเข๎ามา เน่ืองจากติดภารกิจการประกอบอาชีพท ามาหากิน 

- งบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ ลําช๎า และงบประมาณบางอยํางไมํสามารถใช๎กับศูนย์
ได๎โดยตรง และขาดงบประมาณในการจัดอบรม ท าให๎ครูพลาดโอกาสในการพัฒนาความร๎ู
ความสามารถตนเอง 

- การเปลี่ยนนโยบายและการเปลี่ยนผู๎บริหารบํอย ท าให๎ท างานยากขึ้น เพราะต๎องท างานให๎
สอดคล๎องกับนโยบายของผู๎บริหาร จึงจะได๎รับการสนับสนุนอยํางเต็มที่ 

- การประสานระหวํางองค์กร การสื่อสาร การแจ๎งข๎อมูลขําวสาร การรับข๎อมูล และการ
ประสานงานไมํตํอเนื่อง และมีหนํวยงานบางสํวนที่เข๎ามามีสํวนรํวมแตํขาดความตํอเนื่อง และไมํ
จริงจัง 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวํา มีปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีดังนี้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- สนับสนุนและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการเพิ่มกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการของ

เด็กตามชํวงวัย เพื่อให๎เกิดการพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  

- การให๎ความส าคัญกับการอยูํรํวมกันเป็นสังคม การเรียนร๎ูและการแบํงปันกัน เพื่อให๎เด็ก
ได๎รํวมท ากิจกรรมอยํางมีความสุขและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสงบสุขได๎  
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2. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   
- การเรียนแบบ High Scope  ครูมีการจัดการเรียนร๎ูที่เน๎นให๎เด็กลงมือท าผํานมุมกิจกรรมที่

หลากหลาย ที่มีสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็นตัวชํวย โดยปลํอยให๎
เด็กเป็นผู๎ริเร่ิมการเลํนหรือกิจกรรมตําง ๆ อยํางอิสระด๎วยตัวเอง  โดยผู๎ปกครองต๎องให๎ความรํวมมือ
มากขึ้น 

3. การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 
- ชุมชน ผู๎ปกครอง นักเรียน ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา จะท าให๎เกิด

ความส าเร็จในการพัฒนา และทุกคนจะร๎ูสึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกันเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- มีการประชาสัมพันธ์ให๎กลุํมเครือขํายเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่จัดขึ้น โดยใช๎สื่อที่มีความ
เหมาะสมสามารถเข๎าถึงเครือขํายตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว เชํน แอพพลิเคชั่นไลน์ แฟนเพจเฟสบุ๏ก 
เป็นต๎น 

- มีความรํวมมือกันในทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกันไมํวําจะชุมชนหรือองค์กรในด๎านตํางๆ ที่
เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให๎แตํละศูนย์มีความพร๎อมในด๎านตํางๆ ที่จะพัฒนาเด็กใน
ศูนย์ของตนเอง 

- การใช๎ทรัพยากรด๎านตํางๆ เชํน คน แหลํงเรียนร๎ูในชุมชน ในการสร๎างความร๎ูในกับ
นักเรียน เชํน ให๎ผู๎ปกครองมาสอนท าอาหาร สานตะกร๎า และทอผ๎า เป็นต๎น 
 

4. ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มองเห็นความส าคัญของครูปฐมวัย ที่

สนับสนุนและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎เด็กได๎มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถอยูํรํวมกับ
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

- ความรํวมมือรํวมใจ การสื่อสาร ประสานงาน และข๎อตกลง MOU ของหุ๎นสํวนทางสังคม 
ซึ่งจะมีการน าความร๎ูความสามารถรวมถึงทรัพยากรที่มี มารํวมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
และการดูแลเด็ก 

5. อื่น ๆ  
- ผู๎บริหารหนํวยงานเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎มีการดูแลและให๎

ความส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด๎านงบประมาณ อาคารสถานที่ และจ านวนบุคลากรของศูนย์
ให๎มีความเพียงพอ 
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- การได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น สํงผลให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม และพัฒนาศูนย์ และเด็กสามารถเรียนร๎ูกิจกรรมได๎อยําง
รอบด๎าน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เชํน ผู๎ปกครองมีการการใช๎โทรศัพท์มือถือในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 
ซึ่งจะท าให๎เด็กสมาธิสั้น จิตจดจํออยูํหน๎าจอ ไมํมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข๎าง และเด็กจะไมํคํอย
พูด  

- อาคาร สถานที่ไมํเพียงพอ เชํน  ห๎องน้ า ห๎องรับประทานอาหาร และห๎องเรียน ซึ่งหากมี
การแยกห๎องจะท าให๎การเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มที่ ไมํมีสิ่งรบกวนและต๎องรีบในการย๎ายห๎องเรียน 

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และประสานงานไมํมีความตํอเนื่อง ท าให๎หุ๎นสํวนทางสังคม
ในการดูแลตลอดจนการจัดกิจกรรมเด็ก และไมํสามารถรับร๎ูข๎อมูลขําวสารได๎อยํางเป็นปัจจุบัน อาจ
สํงผลให๎เข๎ามามีสํวนรํวมได๎ไมํตํอเน่ือง 

- ด๎านงบประมาณ มีไมํเพียงพอในบางกิจกรรม อาจท าให๎การเรียนรู๎ขของเด็กได๎ไมํเต็มที่ 
- ด๎านเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือไมํเต็มที่ ไมํมีเวลาเข๎ารํวม

กิจกรรม เนื่องจากติดภารกิจที่ต๎องท างานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว และสํงบุตรหลานมาเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ความสามารถในการชํวยเหลือตนเองของเด็กที่ไมํเทํากันในเด็กที่มีอายุเทํากัน เนื่องจาก
เด็กมาจากครอบครัวที่หลากหลาย และแตกตํางกัน ความพร๎อม และการสนับสนุนของผู๎ปกครองมี
ความแตกตํางกัน แตํถึงอยํางไรก็ตาม ทางครู ศพด.ได๎มีการให๎ความใสํใจเด็กที่จะกระตุ๎นเด็กให๎มี
พัฒนาการที่เหมาะสมอยํางเทํากับกับเพื่อน ๆ 

- ผู๎น าท๎องถิ่นไมํคํอยมีบทบาท ในการลงมาท ากิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดขึ้น 
เน่ืองจากติดภารกิจอื่น ๆ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพียงเทํานั้น 
 

ภาคกลาง 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคกลาง 

พบวํา มีปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีดังนี้ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
- ทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการเอ้ือเฟื้อให๎ใช๎สถานที่ในการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการท ากิจกรรม งานบุญประเพณีตําง ๆ เพื่อให๎มีพื้นที่ในการให๎หุ๎นสํวนทาง
สังคมเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย 

2) การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 
- การรํวมมือรํวมใจของผู๎ปกครองในการสํงเสริมให๎เด็กเล็กให๎เข๎ามาเรียนร๎ูที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ซึ่งมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในคุณภาพการดูแลเด็กของครู ศพด. และเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน รํวมกับครูและเด็ก และสนับสนุนการด าเนินงานตําง ๆ ของศูนย์ฯ เป็น
อยํางด ี

3). ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- หุ๎นสํวนไมํหวังผลตอบแทนในการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ซึ่งให๎ความชํวยเหลือด๎วยความจริงใจ และมีความต๎องการที่จะพัฒนาศูนย์และเด็กด๎วยความ
ตั้งใจจริง 

- ความรํวมมือขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการสนับสนุน ศพด. โดยการสนับสนุน
ทั้งด๎านงบประมาณ สถานที่ ตลอดจนบุคลากรในการสอนและการดูแลเด็ก เพื่อให๎ ศพด. มีคุณภาพ
และสามารถสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎ปกครองที่จะสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนได๎ 

4). อื่น ๆ  
- ควรยกเลิกระเบียบบางอยํางที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เชํน ระเบียบการเบิกจํายตําง ๆ 

ควรให๎ให๎ครูสามารถเบิกซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เด็กสามารถ
เรียนรู๎ได๎อยํางเต็มที่ 

- หุ๎นสํวนทางสังคมมีการเข๎ามาสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยไมํหวังผลตอบแทน และมีการลงมือท าอยํางเต็มก าลังความสามารถ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

- โรคระบาดโควิด-19 ท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต๎องปิดศูนย์ฯ ต๎องมีการปรับเปลี่ยน
เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให๎เด็กเรียนรู๎อยูํที่บ๎านอยูํกับผู๎ปกครอง และ ศพด.ต๎องงดการจัด
กิจกรรมที่มีการจัดมาตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี และท าให๎หุ๎นสํวนทางสังคมไมํสามารถเข๎ามารํวม
ประชุม และรํวมกิจกรรมของทางศพด.ได๎ 



  143 

- ขั้นตอนในการท างานมีมากเกินไป ติดขัดเร่ืองระเบียบตํางๆ ท าให๎เกิดอุปสรรคในการ
ท างาน ครูไมํสามารถมาดูแลเด็กได๎อยํางเต็มที่ ต๎องคอยท าเอกสารสํงรายงาน และไมํสามารถ
เบิกจํายอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการเด็กได๎ 

- องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎การสนับสนุนไมํมากเทําที่ควร ควรให๎การสนับสนุน
งบประมาณมากกวํานี้ เพื่อน ามาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น และการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์ฯ 
เพื่อให๎เด็ก ครู ผู๎ปกครอง และหุ๎นสํวนทางสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

- หุ๎นสํวนทางสังคมขาดความตํอเน่ืองในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํงผลให๎การพัฒนาไมํตํอเน่ือง และยังไมํบรรลุผลเทําที่ควร 

- ความลําช๎าในการประสานงาน สํงผลให๎ไมํทันทํวงทีในการด าเนินงาน เมื่อมีการท าแล๎ว
ขาดความตํอเน่ือง บางสํวนเข๎ามาเพราะเป็นภารกิจหน๎าที่ของหนํวยงาน มีการด าเนินงานเพียงแคํให๎
ผําน ๆ  ไปไมํจริงจัง ในการท างานเทําที่ควร 
 

ภาคใต้ 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคใต๎ 

พบวํา มีปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีดังนี้ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1.ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- การให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กแรกเกิด จนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นชํวงที่เด็กก าลังพัฒนา และ

สามารถเรียนรู๎ จดจ าสิ่งตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี โดยการสนับสนุน สํงเสริมให๎เด็กได๎เรียนร๎ูสิ่งตําง ๆ ที่
เหมาะสมตํอวัย เพื่อที่จะเติบโตและเป็นผู๎ใหญํที่ดีในอนาคต 

2. ด้านบุคลากร   
- การจัดโครงการอบรมให๎ความร๎ูแกํคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเร่ืองการ

สํงเสริมพัฒนาเด็ก หากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องมีความร๎ู และมีเป้าหมายเดียวกันจะท าให๎การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาอยํางมีทิศทาง และบรรลุเป้าหมายเดียวกันได๎ 

3.  การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 
-  การจัดโครงการอบรมให๎ความร๎ูแกํผู๎ปกครอง เพื่อให๎ทราบแนวทางในการดูแลและ

พัฒนาเด็กที่เหมาะสมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พยายามพัฒนาทักษะเด็กให๎เป็นตามแนวทาง
เดียวกัน 
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- ให๎เครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือขําย เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมให๎แกํเด็กตามปฏิทินการเรียนการสอนที่รํวมกันออกแบบและวางแผนไว๎ 

- มีการเชิญปราชญ์ชุมชน ที่มีภูมิปัญญาเข๎ามาให๎ความร๎ู แกํเด็กในการจัดการเรียนการสอน 
ตามแผนการจัดประสบการณ์ และมีการสาธิตตลอดจนการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงอยํางปลอดภัย 

4. ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- ต๎องการความรํวมมือทุกภาคสํวนเพื่อให๎การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัด

ประชุมและมีการประสานงานกระจายขําวสารให๎หุ๎นสํวนทางสังคมทราบอยํางเป็นปัจจุบันและ
อยํางตํอเน่ือง 

- มีการให๎ผู๎น าชุมชน ได๎แกํ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน เป็นสํวนส าคัญในการสํงเสริมเครือขําย 
รวมถึงการได๎รับการสํงเสริมจากภาครัฐ ทั้งในด๎านทรัพยากร และงบประมาณในการด าเนินงาน 
เพื่อน ามาเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนาศูนย์ ให๎มีคุณภาพตํอไป 

5. อื่น ๆ  
- มีการสํงเสริมงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอน และส าหรับกลุํมภาคีเครือขําย 

เชํน การที่มีปราชญ์ชุมชนเข๎ามาสอน และสนับสนุนให๎เด็กได๎ท ากิจกรรมตามงานบุญประเพณี การ
ท าขนม ก็จะมีงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

- องค์การบริหารสํวนต าบลสํงเสริมงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด๎าน
วัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนรู๎ส าหรับเด็ก และมีการให๎พื้นที่ในการท ากิจกรรมตําง ๆ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

- การสร๎างจิตส านึกและจิตอาสาในการสร๎างความรํวมมือของเครือขํายในท๎องถิ่น ซึ่งมี
ความเข๎าใจในบริบทของแตํละหนํวยงานวํามีภารกิจที่มาก แตํควรมีกิจกรรมที่ท าให๎เครือขํายมี
จิตส านึกและจิตอาสาที่จะมารํวมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางจริงจัง 

- ขาดความร๎ู ความเข๎าใจในการเป็นหุ๎นสํวนและการรํวมมือกันท างาน ซึ่งบางหนํวยงานมี
ความเข๎าใจที่วําตนเองเข๎ามา เพราะมาท าตามหน๎าที่เพียงเทํานั้น และการรํวมมือการท างานยังมีการ
แยกกันท าเป็นสํวน ๆ  อยูํ ยังไมํได๎มีการบูรณาการกันอยํางแท๎จริง 

- ขาดหนํวยงานนอกเหนือจากที่รับผิดชอบเข๎ามาดูแลในการพัฒนา ศพด. ที่เกี่ยวข๎องกับ
งบประมาณในการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให๎การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดงาน
ประจ าปี จะสามารถจัดได๎ตามแผนทั้งปี และเด็กจะสามารถเรียนรู๎ในงานตําง ๆ ได๎อยํางครบถ๎วน 

- ผู๎ปกครองบางคนเข๎าใจวําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแคํสถานรับเลี้ยงเด็ก ผู๎ปกครองไมํมี
ความร๎ู ไมํให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมของ ศพด. มีการน าบุตรหลานมาฝากไว๎ แล๎วก็ปลํอย 
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มารับในชํวงตอนเลิกเรียนเพียงเทํานั้น จึงให๎ผู๎ปกครองบางทํานขาดปฏิสัมพันธ์กับทาง ศพด. และ
สํงผลให๎ผู๎ปกครองไมํเข๎าใจแนวทางในการดูแลเด็ก ที่เป็นทิศทางเดียวกันกับศูนย์ฯ 

- ผู๎ปกครองบางรายต๎องมุํงหารายได๎มาจุนเจือครอบครัว ท าให๎ไมํมีเวลาในการดูแลเด็ก จึง
จ าเป็นต๎องฝากเด็กไว๎กับปู่ยํา ตายาย การเข๎าถึงและการเอาใจใสํบุตรหลานยังน๎อย อีกทั้งแรงก าลัง
ในการสนับสนุนกิจกรรมของบุตรหลานยังน๎อยอีกด๎วย ท าให๎เด็กยังไมํได๎รับการสํงเสริมและการ
สนับสนุนทางด๎านการเรียนรู๎จากครอบครัวเทําที่ควร 
 

2. ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สํวนนี้น าเสนอ ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงเป็นข๎อเสนอแนะตามหนํวยงานที่มีการระบุใน
แบบสอบถามและมีรายละเอียดของข๎อเสนอแนะที่ชัดเจน โดยประมวลผลข๎อมูลแยกรายภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ 
ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งมีข๎อเสนอแนะตามหนํวยงานที่มีการระบุใน
แบบสอบถามและมีรายละเอียดของข๎อเสนอแนะที่ชัดเจน ดังนี้ 

1) หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวง กรม เป็นต๎น 
- ควรมอบนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา ศพด. และมีการก ากับติดตามอยํางตํอเน่ือง 
- ให๎มีการบรรจุบุคลากรของ ศพด. ให๎เพียงพอในการดูแลและสอนเด็กได๎อยํางทั่วถึง 
- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเมื่อมีการจัดอบรมหรือการให๎ความร๎ูตําง ๆ เพื่อเป็ น

ประโยชน์แกํครู ในการน าความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาศูนย์ฯ ให๎มีคุณภาพตํอไป 
- ควรยกระดับ ศพด. ให๎เหมือนกับโรงเรียนของ สพฐ. มีกิจกรรมกาเรียนการสอนที่มี

คุณภาพและให๎เด็กได๎เรียนร๎ู และลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพื่อที่เด็กจะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ควรมีนโยบายในการพัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได๎ที่จะน ามาพัฒนาตํอ

ยอด 
- ควรพัฒนาบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชํน คณะกรรมการ คุณครู/ 

ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง อยํางตํอเนื่อง เชํน จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดอบรมและการจัด
สวัสดิการ 
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- ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการประชุมเครือขําย เพื่อที่จะท าให๎การด าเนินงาน
แบบหุ๎นสํวนทางสังคมเป็นได๎อยํางตํอเนื่อง และเมื่อมีการประชุมบํอยคร้ัง จะท าให๎เครือขํายมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

- ควรมีการค๎นหาทุนทางสังคม แล๎วมีการจัดเก็บรวบรวมบันทึกเป็นข๎อมูลไว๎ มีการอนุรักษ์
สํงเสริมพัฒนาทุนทางสังคมและยกยํองเชิดชูเกียรติแกํเจ๎าของทุนทางสังคมอยํางเป็นประจ าทุกปี 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ควรมีการก าหนดมาตรการและการปฏิบัติมาตรการด๎านความปลอดภัยของ ศพด. ให๎มี

ความครอบคลุมทุกเร่ือง ทั้งทางด๎านการเดินทางและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและ
ภายนอก 

- ควรจัดระบบการบริหารจัดการให๎เหมือนโรงเรียนของ สพฐ. โดยมีการแบํงบทบาท
หน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่อยํางชัดเจน เชํน เจ๎าหน๎าที่ธุรการการเงิน เจ๎าหน๎าที่ IT ที่ไมํใชํบทบาทของ
คุณครู โดยให๎ครูท าหน๎าที่ในการสอน และดูแลเด็กปฐมวัยได๎อยํางเต็มที่ และเด็กก็จะได๎เรียนร๎ูอยําง
เต็มที่เชํนเดียวกัน 

- ควรจัดสรรเวลาในการประชุม และการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับบริบทของผู๎ปกครอง
ที่ท างาน/ประกอบอาชีพ โดยอาจจะจัดกิจกรรมในชํวงวันหยุด และก าหนดกรอบและเนื้อหาการ
ประชุมที่ชัดเจน 

- ควรประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ปกครองรับทราบทุกเร่ืองที่ท ากิจกรรมกับเด็กและขอความ
รํวมมือกับผู๎ปกครองในการดูแลบุตรหลานของตนเอง และเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎จัดขึ้น 

4) บุคลากรของ ศพด. 
- ครูควรมีการจัดสรร แบํงเวลาในการท างานอยํางเหมาะสม และพร๎อมแก๎ไขปัญหาอยําง

เรํงดํวนโดยเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และรํวมกันหาแนวทางในการแก๎ปัญหาให๎เร็วที่สุด 
5) หนํวยงานสนับสนุน 
- ควรมีการประชุม และรํวมกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยําง

ตํอเน่ือง และมีการเข๎ามาเยี่ยมเยือนศูนย์ตลอดจนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนกับ
ครูและเด็ก 

6) ไมํระบุหนํวยงาน 
- ควรมีมาตรการในการติดตาม และเข๎ามาดูแลในสํวนงานที่บุคลากรของ ศพด. ที่ยังไมํ

เข๎าใจ 
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- ควรสร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เกิดกับทุกคนใน
ชุมชน 

- ขอให๎หนํวยงานสนับสนุนด๎านงบประมาณ การจัดสรรเคร่ืองมือการเรียนการสอนที่
ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอนให๎เพียงพอตํอความต๎องการ เพื่อจะได๎ไมํเป็นภาระของ
ผู๎ปกครอง 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีข๎อเสนอแนะตามหนํวยงานที่มีการ
ระบุในแบบสอบถามและมีรายละเอียดของข๎อเสนอแนะที่ชัดเจน ดังนี้ 

1) หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวง กรม เป็นต๎น 
- ให๎หนํวยงานด๎านสาธารณสุขเข๎ามีสํวนรํวมในการดูแลเด็กปฐมวัยให๎มากกวํานี้ เชํน เด็ก

ที่สงสัยวํามีพัฒนาการลําช๎า หนํวยงานสาธารณสุข หรือผู๎เชี่ยวชาญ ควรเข๎ามาให๎ค าปรึกษา และมา
ตรวจสอบดู เพราะทางครู/ ผู๎ดูแล ไมํมีความร๎ูด๎านน้ีมากพอเทียบเทํากับผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 

2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ควรเข๎ามาบริหารจัดการ ก ากับดูแล ศพด. และสํงเสริมการจัดกิจกรรมของ ศพด. อยําง

ตํอเน่ือง และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และบุคลากรให๎เข๎ามาเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนงาน
ตําง ๆ 

- ควรเร่ิมต๎นในการจัดหาแนวทางการประชุมรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม วางแผนติดตาม
ผลงาน และรํวมแก๎ไขจุดบกพรํอง ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุน
กิจกรรมตําง ๆ อยํางเต็มที่ 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ผู๎บริหารต๎องให๎การดูแลเร่ืองการประสานงานที่ดี ระหวํางครูและผู๎ปกครอง รวมถึง

หุ๎นสํวนทางสังคมตําง ๆ และมีความสามารถในการระดมทุน เพื่อน าเข๎ามาพัฒนาและจัดกิจกรรม
ของศูนย์ได๎ 

- จัดอบรมให๎ความร๎ูผู๎ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานอยํางถูกวิธี โดยวิทยากรที่มีความร๎ู 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) บุคลากรของ ศพด. 
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- ต๎องเป็นผู๎ที่มีความร๎ู ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 
และมีความคิดสร๎างสรรค์ ในการออกแบบและใช๎ศิลป์ในการสอนและดูแลเด็กให๎เสมือนเป็นบุตร
หลานของตนเอง 

- ควรมีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน และดูแลเด็ก โดย
เปิดโอกาสให๎มีการเข๎ารํวมการอบรม หรือการศึกษาดูงานพื้นที่ ที่มีการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อน า
กลับมาพัฒนาศูนย์ฯของตนเอง ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 

5) ชุมชน    
- ควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กเล็ก วําในแตํเทอม และในแตํละปี

การศึกษานั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู๎ดูแลเด็ก มีการด าเนินงานการสอนเด็กตามที่คาดหวัง
หรือไมํ แล๎วผลจากการเรียนการสอน เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามชํวงวัยหรือไมํ และควรมี
แนวทางในการพัฒนาอยํางไร 

6) ผู๎ปกครอง  
- ผู๎ปกครองควรเข๎ามาดูกระบวนการเรียนการสอนของครูและเด็ก วําในแตํละวันมีการท า

กิจกรรมอะไรบ๎าง เพื่อที่จะทราบได๎วําลูกได๎เรียนร๎ูอะไรบ๎าง และเข๎ามามีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมได๎เชํนเดียวกัน เพื่อที่จะเติมเต็มให๎เด็กเกิดทักษะ และมีพัฒนาการที่ดี ไปพร๎อม ๆ กับการ
สร๎างความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวได๎ 

- ควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยการเข๎ารํวม
ประชุมในแตํละเทอม เพื่อหารือและรํวมแจ๎งผลการด าเนินงานพัฒนาการของเด็ก แล๎วรํวมกัน
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเด็กให๎ดียิ่งขึ้น 

7) สถานบริการสุขภาพ เชํน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล เป็นต๎น  
- ควรเข๎ามาจัดการในการดูแลและสํงเสริมสุขภาพเด็กในด๎านตําง ๆ เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการ

ที่ด ี
- ไมํระบุหนํวยงาน 
- ทุกหนํวยงานควรให๎ความรํวมมือกันเป็นอยํางยิ่งในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา

และดูแลเด็ก ตลอดจนการสนับสนุนสํงเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียน 
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ภาคกลาง 
ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคกลาง ซึ่งมีข๎อเสนอแนะตามหนํวยงานที่มีการระบุใน
แบบสอบถามและมีรายละเอียดของข๎อเสนอแนะที่ชัดเจน ดังนี้ 

1) หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวง กรม เป็นต๎น - ไมํระบุ 
2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ควรสนับสนุนงบประมาณให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกวํานี้ และต๎องสนับสนุนอยําง

ตํอเน่ือง เพื่อที่จะน างบประมาณมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน และซื้อวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ  ที่
ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน ให๎เด็กสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึง 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ไมํระบุ 
4) บุคลากรของ ศพด - ไมํระบุ 
5) ชุมชน  - ไมํระบุ 
6) ผู๎ปกครอง  - ไมํระบุ  
7) สถานบริการสุขภาพ เชํน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล เป็นต๎น  - ไมํ

ระบุ 
8) หนํวยงานสนับสนุน - ไมํระบุ 
9) ไมํระบุหนํวยงาน 
- ทุกหนํวยงานต๎องมีการเปิดใจพูดคุยถึงปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น วําจะแก๎ไขปัญหานี้อยํางไร     

จะท าอยํางไรให๎ปัญหานั้นถูกแก๎ไขอยํางจริงจังและยั่งยืน ให๎มีการลงมือท า และหลังจากท าแล๎วมา
นั่งพูดคุยเพื่อปรับปรุง โดยควรยึดหลัก ร.9 มาพิจารณา คือ "เข๎าใจ เข๎าถึง และจึงพัฒนา" 

- แตํละหนํวยงานควรท าหน๎าที่ของตนเองอยํางเต็มที่ ร๎ูจักหน๎าที่ของตนเองวําต๎องท าอะไร
อยํางไร และต๎องรํวมมือกันในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อที่จะไมํซ้ าซ๎อนกัน 

- ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน เนื่องจากวํา จะสามารถ
ทราบได๎วําสิ่งที่ท าลงไปนั้นได๎ผลเป็นอยํางไร ควรท าตํอไปหรือไมํ และควรมีการปรับปรุงแก๎ไข
อยํางไร 
 

ภาคใต้ 
ข๎อเสนอแนะตํอการสํงเสริมให๎เกิดหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของภาคใต๎ ซึ่งมีข๎อเสนอแนะตามหนํวยงานที่มีการระบุใน
แบบสอบถามและมีรายละเอียดของข๎อเสนอแนะที่ชัดเจน ดังนี้ 
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1) หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวง กรม เป็นต๎น - ไมํระบุ 
2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ต๎องเป็นสื่อกลางในการด าเนินงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหุ๎นสํวนทางสังคมตําง 

ๆ  ให๎ทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเชิญชวนให๎เข๎ามารํวมกิจกรรมของศูนย์ฯ 
- ต๎องเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณให๎กับ ศพด. ในการท ากิจกรรมตําง ๆ ตลอดจนการ

พัฒนาศูนย์ การซํอมแซมสํวนตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ
เด็กปฐมวัย 

- ควรให๎ความส าคัญกับการมอบหมายหน๎าที่ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน เชํน มอบหมาย
หน๎าที่ให๎เจ๎าหน๎าที่มาดูแลอยํางตํอเนื่อง และเป็นที่ปรึกษาให๎กับครู ผู๎ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในการท ากิจกรรมตําง ๆ และชํวยแบํงเบาภาระครูผู๎ดูแลเด็ก ในการท าเอกสารตําง ๆ การเงิน การ
บัญชี เป็นต๎น 

- ควรบริหารงานให๎เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ และมีการประสานงาน
กันทุกภาคสํวน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทั้ งตามบทบาทหน๎าที่ และ
ความรู๎ความสามารถที่ในแตํละสํวนงานมี เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
- ควรเข๎ารํวมในงานหรือกิจกรรมทั้งงงานบุญประเพณี และกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎จัดขึ้น และติดตามผลการด าเนินงานเมื่อ ศพด. เจอปัญหา และรีบท าการแก๎ไขให๎ทันที 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ไมํระบุ 
4) บุคลากรของ ศพด - ไมํระบุ 
5) ชุมชน   
- สร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสร๎างความตระหนักให๎

คนเห็นความส าคัญในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย และให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ท ากิจกรรม ให๎ร๎ูสึกถึงการเป็นเจ๎าของรํวมกัน เกิดความรักความหวงแหน และมีความต๎องการที่จะ
พัฒนา ศพด. ของบุตรหลานตนเอง 

- ควรให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากกวํานี้ เข๎ามารํวมท ากิจกรรมของสถานศึกษา เมื่อ
สถานศึกษาขอความรํวมมือ ตามปฏิทินการวางแผนจัดประสบการณ์เรียนร๎ู  และตามงานบุญ
ประเพณีตําง ๆ  ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดขึ้น 

6) ผู๎ปกครอง   
- ควรให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากกวํานี้ และให๎ความส าคัญกับการดูแลบุตรหลาน

ของตนเอง ในขณะอยูํที่บ๎าน และสํงเสริมให๎บุตรหลานได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎จัดขึ้น 
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7) สถานบริการสุขภาพ เชํน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล เป็นต๎น   
- ควรเข๎ามาจัดการดูแลและให๎ความส าคัญตํอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 

รวมถึงด๎านการดูแลสุขภาพฟัน ความสะอาดของรํางกาย ตลอดจนการดูแลและป้องกันตนเองจาก
โรคตําง ๆ  เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง มีภูมิต๎านทาน และทักษะในการดูแลตนเอง 

8) หนํวยงานสนับสนุน - ไมํระบุ 
9) ไมํระบุหนํวยงาน 
- ต๎องการให๎ทุกหนํวยงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มากกวํานี้ 

รวมถึงหนํวยงานที่นอกเหนือจากหนํวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนมีความ
มั่นคงและมี มาตรฐานในการด าเนินงานตํอไป 
 
4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาซักถามอยํางมีจุดมุํงหมาย เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ความเห็น และแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผู๎เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม
ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษาทั้ง 8 แหํง ประกอบด๎วย ภาคเหนือ 
ได๎แกํ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ ภาคกลาง ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม  อ าเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎าน
หลักร๎อย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ภาคใต๎ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง อ าเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ อ าเภอทุํงหว๎า จังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบวํา 
 

4.2.1. ภาคเหนือ  
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย 

และได๎มีการสัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคี
เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎
ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดู แลเด็กปฐมวัย 
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และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎
น าข๎อมูลที่ได๎ มาท าการสังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร จังหวัดเชียงราย มีหุ๎นสํวนทางสังคมหลายภาค
สํวนเข๎ามารํวมด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรที่
จ าเป็น รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรและองค์ความร๎ูและกิจกรรมตําง ๆ ในด๎านการสํงเสริมพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นแกํเด็กเล็กจากภาคีเครือขํายอยํางตํอเนื่อง โดยมีรายละเอียดหุ๎นสํวนทางสังคมที่
ส าคัญดังนี ้

ภาครัฐ ได๎แกํ 1) เทศบาลต าบลแมํสาย สนับสนุนงบประมาณด๎านการจ๎างบุคลากรครู 
เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนงบประมาณสร๎างอาคารสํงเสริมการเรียนร๎ู สนับสนุน
อุปกรณ์สร๎างเสริมการเรียนรู๎ เงินอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมวันส าคัญ
ตําง ๆ การสนับสนุนบุคลากรเจ๎าหน๎าที่มาให๎ความร๎ูด๎านการป้องกันอุบัติภัย บริการรถเก็บขยะการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในชํวงหน๎าฝนเพื่อป้องกันโรคไข๎เลือดออกให๎กับศูนย์เด็กเล็กและชุมชน ในชํวง
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด -19 ได๎สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันโรค อาทิ หน๎ากาก
อนามัย หน๎ากาก Face Shield การฉีดพํนยาฆําเชื้อบริเวณภายในศูนย์เด็กเล็ก และการจัดตั้งอุปกรณ์
ฉากกั้นพลาสติกจากทํอพีวีซี 2) โรงพยาบาลแมํสาย สนับสนุนบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแกํเด็ก
เล็กรวมทั้งการตรวจรักษาสุขภาพฟันโดยมีการจัดท างานทันตกรรมเดือนละ 1 คร้ัง การสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ในการอบรมให๎ความร๎ูด๎านการปฐมพยาบาลและการกู๎ชีพเบื้องต๎น รวมถึง
การวางแผนป้องกันสาธารณภัยให๎แกํครู บุคลากร ผู๎ปกครอง และคนในชุมชน 3) โรงพยาบาลเม็ง
ราย สนับสนุนบุคลกรในการอบรมให๎ความร๎ูด๎านการดูแลและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยอบรม
การใช๎เคร่ืองมือ Executive Functions (EF) ในการวิเคราะห์ต๎นทุนชีวิตเด็กเล็ก ประเมินหาจุดอํอน 
จุดแข็งของเด็กในด๎านทักษะชีวิต การอบรมการใช๎เคร่ืองมือคูํมือเฝ้าระวังและสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  Developmental surveillance and promotion manual (DSPM)  มาอบรมให๎แกํครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการเชื่อมโยงจากเครือขํายโดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) เป็นหลัก 4) เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแมํสาย 
เข๎ามาสนับสนุนองค์ความร๎ูด๎านการดูแลสุขภาพปากและฟันโดยอบรมสาธิตการแปรงฟันอยํางถูก
วิธีให๎กับครูและผู๎ปกครอง ให๎บริการตรวจคัดกรองด๎านสุขภาพของเด็ก อบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น รวมทั้งให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านสุขภาพรํางกาย สุขภาพปากและฟัน มีการประสานสํงตํอ
เด็กไปท าการรักษาที่โรงพยาบาลแมํสาย ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิค -19 ได๎มีการ



  153 

อบรมให๎ความร๎ูการป้องกันโรคโควิด-19 5) สถานีต ารวจแมํสาย ได๎เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการ
จัดการระบบจราจรให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร โดยมีนักการภารโรงเป็นผู๎ชํวยในการ
อ านวยความสะดวกด๎านการจราจรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทางศูนย์มีการจัดจราจรน๎อย รํวม
ด๎วย โดยเป็นการติดตั้งป้ายจราจรภายในศูนย์ นอกจากนี้กํอนเปิดภาคเรียนมีการด าเนินการประชุม
ผู๎ปกครองเพื่อสร๎างความเข๎าใจ และให๎ความร๎ูในเร่ืองจราจร อีก 1 กิจกรรมในชํวงการเร่ิมระบาด
โรคโควิด-19 คือ มีการล๎างมือและจุดคัดกรองสุขภาพกํอนเข๎าโรงเรียน 6) ส านักกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข๎ามามีสํวนรํวมจัดท าโครงการ COACT ให๎แกํผู๎บริหารและครู
ภายในศูนย์ โดยให๎ความร๎ูด๎านการจัดระบบการศึกษา การจัดสภาพแวดล๎อม การจัดการด๎าน
สาธารณสุข และการจัดหลักสูตรการบูรณาการภายในศูนย์ และ 7) ธนาคารออมสิน เข๎ามา
สนับสนุนการจัดท าโครงการออมเงินให๎กับเด็กเล็กและอบรมการจัดท าบัญชีรายรับรายจํายภายใน
ครัวเรือน 

ภาคเอกชน การเข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของภาคเอกชนจะมาในรูปแบบของการ
สนับสนุนเงินทุน ทรัพยากรรวมถึงการสนับสนุนให๎บริการของภาคธุรกิจตําง ๆ เพื่อใช๎ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ บริษัทลีนุตพงษ์ ร๎านจ าหนํายวัสดุอุปกรณ์การกํอสร๎าง 
อุปกรณ์การเกษตร เป็นต๎น 

ภาคประชาสังคม ได๎แกํ 1) ผู๎ปกครอง เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารเป็นอยํางมาก เนื่องจากผู๎ปกครองสํวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ
สํวนตัวมีฐานะ จึงเข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณเงินทุน อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
สนับสนุนและให๎ความรํวมมือเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น อาทิ กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ กิจกรรมวันกีฬาสี เป็นต๎น และผู๎ปกครองมาเข๎ารํวมประชุมและ
รํวมกันเสนอหาแนวทางแก๎ไขปัญหาของเด็ก 2) ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนร๎ูที่ส าคัญด๎านวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยมีปราชญ์ชาวบ๎านรํวมให๎การสนับสนุนเข๎ามาถํายทอดองค์
ความร๎ูให๎แกํเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ การเลํานิทานพื้นบ๎าน การท าอาหารและขนมพื้นเมือง 
การละเลํนพื้นบ๎านที่ส าคัญของแตํละชาติพันธุ์ เป็นต๎น 3) วัด วัดพรหมวิหารเป็นสถานที่ตั้งของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ความอนุเคราะห์ด๎านสถานที่ อนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่ลานอเนกประสงค์ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ มีการท ากิจกรรมในวันส าคัญ อาทิ วันส าคัญทางศาสนาจะการจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรและฟังธรรมจากพระสงฆ์  

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมํได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนบุคลากรโดย
จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการสํง
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นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์สาขาปฐมวัยมาเป็นครูพี่เลี้ยงในการชํวยครูและบุคลากรดูแลเด็ก สํงเสริม
ด๎านพัฒนาการของเด็กเล็ก 
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมกับการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารมีความจ าเป็นต๎องสร๎างหุ๎นสํวนทางสังคม โดยมีภาคี
เครือขํายจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบภาคีเครือขําย
ที่ด าเนินงานรํวมกัน โดยการมีหุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนชํวยในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งการมีภาคีเครือขํายมากขึ้นสํงผลตํอการติดตํอประสานทรัพยากรด๎านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญตําง ๆ บุคลากรและองค์ความร๎ูที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการเรียนร๎ูของเด็ก
เล็ก โดยเป็นองค์ความร๎ูเฉพาะด๎านที่หุ๎นสํวนทางสังคมแตํละภาคสํวนนั้นมีและพร๎อมสนับสนุน 
ดังนั้น การมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามาชํวยในการดูแลเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
มีวิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร มีวิธีการและชํองทางในการหาหุ๎นสํวนทางสังคม ดังนี้ 
เทศบาลต าบลแมํสายเป็นหนํวยงานหลักในการประสานงาน จึง เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์และกระจายข๎อมูลขําวสารกิจกรรมการระดมทรัพยากรตําง ๆ ให๎กับหุ๎นสํวนทาง
สังคม โดยหุ๎นสํวนทางสังคมจะประสานมายังเทศบาลต าบลแมํสายในการเข๎ามาด าเนินกิจกรรม 
อาทิ สถาบันทางการศึกษา ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนตําง ๆ โดยทางเทศบาลจะประสานมายังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรํวมกันด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมตํอพัฒนาการเด็กและชํวงวัยตํอไป 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูํในพื้นที่ของวัดพรหมวิหารจะอาศัยใช๎พื้นที่วัดในการจัดกิจกรรม เมื่อมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผํานการมาวัดในวันส าคัญทางศาสนา ครูและผู๎ปกครองจะประสานไปยัง
ชาวบ๎านในชุมชนในการเชิญชวนเข๎ามาท ากิจกรรมรํวมกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาม
สัมพันธ์ผํานกลุํมไลน์ของชุมชน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร๎างความเข๎มแข็งและขยายภาคีเครือขําย
โดยมีผู๎น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ๎านเป็นตัวเชื่อมโยงในการประสานทรัพยากรตําง ๆเพื่อใช๎ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมอย่างไรบ้าง 

กิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารจัดรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมนั้น เป็น
กิจกรรมที่เน๎นการสร๎างเสริมทักษะการด าเนินชีวิต การเสริมสร๎างพัฒนาการในเด็กให๎มีความ
เหมาะสมกับชํวงวัย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 



  155 

กิจกรรมลานพาเพลิน ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการสร๎างจากเทศบาลและองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น(อปท.)โดยลานกิจกรรมพาเพลิน เป็นลานที่ใช๎ท ากิจกรรมกลุํมและเป็นลาน
เรียนร๎ูในรูปแบบ Brain Based Learning (BBL) มีการจัดพื้นที่บํอทรายไว๎ส าหรับให๎เด็กเลํนและ
เป็นจุดพักผํอนเวลามารอรับ-สํงเด็ก ซึ่งบริเวณลานพาเพลินจะมีการจัดครูเวรมาคอยดูแลเด็กเล็ก
ภายในสนามเด็กเลํน หากพบวํามีการช ารุดของเคร่ืองเลํนจะท าการแจ๎งตํอนักการภารโรงเพื่อท าการ
ซํอมแซม แตํหากพบวํามีการช ารุดมากจะแจ๎งกับทางเทศบาลต าบลแมํสายมาดูแลรับผิดชอบเปลี่ยน
ใหมํ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในขณะเลํนในลานพาเพลิน 

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการใช๎พื้นที่วัดเป็นลานจัดกิจกรรม ใช๎พื้นที่รอบ
บริเวณวัดในการให๎เด็กได๎มีการเรียนร๎ูนอกห๎องเรียน ทั้งนี้ยังเป็นลานกิจกรรมที่ให๎ผู๎ปกครองเข๎ามา
มีสํวนรํวมกับเด็กในการปลูกผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ๎าน และได๎รับความอนุเคราะห์ปราชญ์
ชาวบ๎านมาให๎ความร๎ูด๎านการใช๎สมุนไพร โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดตารางเวรในการดูแล
พืชผักเพื่อให๎เด็กได๎ฝึกและเป็นการปลูกฝังในเร่ืองการรับผิดชอบตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ทั้ง
ยังสอดแทรกการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันอีกด๎วย 

กิจกรรมพัฒนาการสมวัยเติบโตตามวัย เป็นพื้นที่ห๎องอาหารส าหรับเด็ก โดยมีการจัดการ
เกี่ยวกับเร่ืองโภชนาการส าหรับเด็กตั้งแตํการจัดเตรียมและการปรุงอาหารของแมํครัว ซึ่ ง
โรงพยาบาลแมํสายได๎สํงบุคลากรเข๎ามาดูแลเร่ืองคุณภาพและโภชนาการของเด็ก เพื่อให๎มีน้ าหนัก
และสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพชํองปากเทอมละ 1 คร้ัง และมีการ
สํงตํอไปรักษายังโรงพยาบาลแมํสายทุกเดือน 

กิจกรรมห้องทอฝัน เป็นพื้นที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในแตํ
ละวันจะมีการท ากิจกรรมที่แตกตํางกันออกไปตามหนํวยการเรียนร๎ู อาทิ การเลํานิทานประกอบ
ภาพ กิจกรรมสํงสริมการสร๎างกล๎ามเนื้อมัดเล็ก กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะท านอง ค าคล๎อง
จองเสียงดนตรี (EF) เป็นต๎น ทั้งนี้ยังได๎รับความรํวมมือจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายรํวมจัดสร๎างมุมแหํงการเรียนร๎ูและจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเตรียมความ
พร๎อมส าหรับเด็กโดยการให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน กลําวคือ ชํวงสัปดาห์
แรกของการเปิดภาคเรียนจะให๎ผู๎ปกครองเข๎ามาท ากิจกรรมรํวมกันกับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังให๎
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการท าสื่อการสอนในภาษา พมํา จีนกลาง ไทยใหญํ เนื่องจากพื้นที่
อ าเภอแมํสายเป็นพื้นที่ติดชายแดนมีเขตติดตํอกับประเทศเพื่อนบ๎านจึงท าให๎มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ 

กิจกรรม LEARNING @ HOME ตัวช่วย “ครอบครัว”ดูแลลูก ในชํวงสถานการณ์การ
แพรํระบาดของโรคโควิด -19 ท าให๎ทางศูนย์ไมํสามารถจัดการเรียนการสอนได๎เต็มรูปแบบจึงต๎อง
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มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการสนับสนุนแนวทางการเรียนร๎ูอยูํ
ที่บ๎านจากสสส. โดยมีทีมวิชาการโครงการเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย 
(โครงการCOACT) เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูของเด็กในชํวงอยูํบ๎าน โดยครูและผู๎ปกครองรํวมมือ
จัดรูปแบบพัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎แกํเด็กเพื่อให๎เกิดประสบการณ์ตรง สํงเสริม
พัฒนาการเด็กให๎สมวัยทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บูรณาการผํานการเลํน
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม 

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมและภาคีเครือขํายที่หลากหลายได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ซึ่งทุกภาคสํวนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในด๎านการจัดสรรงบประมาณจากหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เป็นภาคี
เครือขํายและหุ๎นสํวนทางสังคมในการระดมทรัพยากรตําง ๆ ตลอดจนรํวมกันระดมความคิดในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน บูรณาการจากหลายภาคสํวน 

การได๎รับความรํวมมือทางด๎านบุคลากรจากหุ๎นสํวนทางสังคมผํานการติดตํอประสานงาน 
โดยเป็นบุคลากรที่มีความร๎ูความสามารถเฉพาะด๎าน ชํวยให๎เกิดการเสริมสร๎างองค์ความร๎ูและ
พัฒนาศักยภาพครูผู๎ดูแลเด็กเพื่อให๎สามารถดูแลเด็กปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้การได๎รับความรํวมมือจากหุ๎นสํวนทางสังคมยังชํวยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานด๎านตําง ๆ อาทิ ต ารวจจราจรมาชํวยอ านวยความสะดวกในชํวงเด็กมา
โรงเรียน เป็นต๎น 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

การมีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีความร๎ูความเข๎าระบบการเรียนการสอน มีประสบการณ์
ท างานทางด๎านการบริหารและเข๎าใจระบบการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นการขับเคลื่อน
การท างานที่ เน๎นการขับเคลื่อนงานตามวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผู๎บริหารหรือหัวหน๎าศูนย์มีการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ จะท าให๎ครูและ
บุคลากรอ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติงานได๎เป็นอยํางดีเนื่องจากมีตัวอยํางที่ดีในการปฏิบัติตาม 
การด าเนินงานอยํางเป็นระบบและท างานเป็นทีม ครูและบุคลากรรวมถึงหุ๎นสํวนทางสังคมมีการ
ท างานโดยบูรณาการด๎านองค์ความร๎ู รํวมกันวางแผนด าเนินงานอยํางมีระบบ มีการแบํงบทบาท
หน๎าที่กันอยํางชัดเจนรวมทั้งหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม ควรมีการประเมินเพื่อท าการ
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แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูน าเสนอผลส าเร็จและข๎อผิดพลาด รํวมกันปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อให๎การ
ด าเนินกิจกรรมครั้งหน๎าเป็นไปด๎วยดี 

ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีการพัฒนาทักษะอยํางตํอเนื่อง ครูปฐมวัยที่จะ
เข๎ามาปฏิบัติงานด๎านการสอนต๎องมีความร๎ูและประสบการณ์ในด๎านการดูแลเด็ก มีการท าความ
เข๎าใจในปัญหาของเด็กและครอบครัว มีการน าหลักจิตวิทยาเข๎ามาใช๎ในการท างาน ต๎องมีทักษะการ
ติดตํอประสานงานเพื่อสามารถประสานงานและสื่อสารกับผู๎ปกครองได๎เป็นอยํางดี มีเข๎ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะได๎อยํางหลากหลายด๎าน 

มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมตํอการเรียนร๎ูของเด็กเล็ก การมีสภาพแวดล๎อมที่ดีเหมาะตํอ
การเรียนร๎ูของเด็กสํงผลตํอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได๎เป็นอยํางดี เพราะจะดึงดูดความสนใจ
ให๎แกํเด็กเล็กในการอยากเข๎ารํวมกิจกรรม อาทิ การมีลานกว๎างเพื่อให๎เด็กท ากิจกรรมสํงผลตํอการ
เรียนร๎ูในการพัฒนาทักษะการอยูํรํวมกันเป็นกลุํมและการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า อีกทั้งยังชํวย
เสริมสร๎างกล๎ามเนื้อมัดเล็กซึ่งสํงผลตํอการมีสุขภาพที่ดีของเด็กปฐมวัย 

ผู๎บริหารศูนย์และครูมีการเข๎ารับการอบรมศึกษาเพิ่มเติมด๎านองค์ความร๎ูใหมํ ๆ เพื่อให๎ทัน
ตํอสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับปรุงเทคนิคการสอนโดยมีการน าสื่อการ
สอนที่มีความหลากหลายซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคม เป็นสื่อรูปแบบใหมํเน๎นให๎
เด็กและครูมีการปฏิบัติรํวมกัน อีกทั้งยังมีการประเมินครูและบุคลากรโดยมีการมอบรางวัลบุคลากร
ปฏิบัติงานดีเดํน เพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ผู๎ปกครองและหุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนส าคัญในการรํวมกันด าเนินการขับเคลื่อน 
ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการเข๎าอบรมเสริมทักษะในการพัฒนาและดูแลเด็ก อีกทั้งผู๎ปกครอง
ยังให๎ความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาเด็กติดจอ โดยการเข๎าใจเด็กไมํห๎ามแตํหาวิธีการอธิบายหรือ
หาแนวทางอื่นมาแก๎ไขปัญหาซึ่งชํวยลดปัญหาเด็กติดจอได๎  

หุ๎นสํวนทางภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคีเครือขํายภาคธุรกิจตําง ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ของผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการสนับสนุนงบประมาณ การระดมทรัพยากรอยํางตํอเนื่องสํงผลตํอ
การด าเนินโครงการในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการเข๎าเรียนตํอในระดับชั้นประถมศึกษา 

ผู๎บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารมีความใสํใจในด๎านดูแลสุขภาพและพัฒนาการ
การเจริญเติบโตของเด็ก จึงเป็นผู๎ประสานหุ๎นสํวนทางสังคมและภาคีเครือขํายที่ส าคัญเพื่อให๎เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านการดูแลสุขภาพและพัฒนาการ โดยได๎รับความรํวมมือจาก 
โรงพยาบาลเม็งราย โรงพยาบาลแมํสาย โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแมํสาย ในการสนับสนุน
การด าเนินโครงการ 
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ครูเป็นผู๎ติดตํอประสานการประชุมผํานกลุํมไลน์เพื่อเชิญชวนผู๎ปกครองเข๎ารํวมการอบรม 
เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจให๎กับผู๎ปกครองในการแก๎ไขปัญหาผู๎ปกครองไมํเข๎าใจเร่ืองพัฒนาการ
ของเด็ก โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รํวมกับโรงพยาบาลแมํสายจัดอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กทุกปีการศึกษา มีการจัดท าโครงการครอบครัวหรรษาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพชํองปากและฟันของเด็ก รํวมกับโรงพยาบาลแมํสายปีละ 1 ครั้ง  

ครูและบุคลากรได๎เข๎าอบรมการใช๎โปรแกรม DSPM โดยได๎เข๎ารํวมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กของโรงพยาบาลเม็งราย โดยใช๎โปรแกรม DSPM ในการคัดกรองประเมิน
เด็ก รวมถึงการกระตุ๎นพัฒนาการโดยมีการประเมินทุก 3 เดือน ประกอบกับการชั่งน้ าหนัก วัด
สํวนสูง และมีการคืนข๎อมูลความเป็นจริงเกี่ยวกับสุขภาพและพัฒนาการเด็กให๎แกํผู๎ปกครอง 
ครอบครัว และชุมชนเพื่อรํวมกันหาแนวทางป้องกันและแก๎ไขน าไปสูํการปฏิบัติ 

ผู๎ปกครองได๎ให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวมอบรมทุกกิจกรรมและได๎รับเอกสารชุดความร๎ู
ในการดูแลสุขภาพเด็ก คอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจวัตประจ าวันเพื่อคอยดู
พัฒนาการของเด็ก หากพบวําเด็กมีปัญหาด๎านพัฒนาการจะได๎เรํงแก๎ไขปัญหาได๎ตรงจุด 

เทศบาลต าบลแมํสายมีนายกเทศมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนงานด๎านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็ก และให๎ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรครู โดยให๎การสนับสนุน
งบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากรครู สนับสนุนการดูงานด๎านดูแลเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยัง
เปน็สื่อกลางในการประสานงานให๎กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ COACT 
ของสสส. ในการอบรมพัฒนา 4 หลักสูตร ได๎แกํ 1) CPR การกู๎ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 2) การ
จัดท าหลักสูตร EF 3) การใช๎โปรแกรม DPSM ในการประเมินพัฒนาการ 4) การเทียบระดับ 
(Benchmarking: BMK) – Train the Trainer (TOT) เป็นการส ารวจต๎นทุนทางสังคม ภายหลังการเข๎า
รํวมโครงการ COACT ครูสามารถถํายทอดองค์ความร๎ูได๎ดี มีทักษะการพูดเจรจาและการอธิบายได๎
เป็นอยํางดี มีองค์ความร๎ูในการบูรณาการด๎านการดูแลเด็กปฐมวัยได๎เป็นอยํางดี ผู๎ปกครองเข๎ามามี
สํวนรํวมกับครูในการดูแลเด็กปฐมวัยโดยมีการลงเยี่ยมบ๎านของเด็กทุกคนเพื่อเป็นการรายงาน
พัฒนาการของเด็กและมีสํวนรํวมสํงเสริมแก๎ไขปัญหารํวมกันระหวํางครูและผู๎ปกครอง 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย 

ผู๎บริหารศูนย์ให๎ความส าคัญในการจัดสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสํงเสริม
การเรียนร๎ู ได๎มีการประสานหุ๎นสํวนทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรในการสร๎างพื้นที่การเรียนรู๎ภายในศูนย์ อาทิ สร๎างสนามการเรียนร๎ู มุมอํานนิทาน มุม
เกษตรเพื่อการเรียนร๎ู ครูและบุคลากรมีความเอาใจใสํในการสอนเด็กเปรียบเสมือนพํอกับแมํ คอย
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ดูแลสุขภาพอนามัยเด็กสร๎างบรรยากาศการเรียนให๎นําเรียน ปรับสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนให๎นํา
อยูํ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมส าคัญตําง ๆ กับเด็ก มีการประชุมรํวมกับทางศูนย์เพื่อ
รํวมกันวางแผนขับเคลื่อนงานด๎านตําง ๆ 

 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูเข๎ารํวมโครงการพิเศษ คือ โครงการสํงเสริมศักยภาพโดย
ได๎รับการสนับสนุนบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ด าเนินการอบรม
กระบวนการเรียนร๎ูการท างานอยํางเป็นระบบซึ่งมีด๎วยกัน 5 ระบบ ได๎แกํ 1) การบริหารจัดการ 2) 
การจัดการสิ่งแวดล๎อม 3) การจัดหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 4) การดูแลสุขภาพเด็ก 5) 
การมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน โดยใช๎กระบวนการ Benchmarking คือการพัฒนาแบบก๎าว
กระโดด 

ภายหลังการรํวมกิจกรรมอบรมโครงการพิเศษบุคลากรมีความร๎ูความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพในการถํายทอดองค์ความร๎ูสูํผู๎ปกครองและชุมชน โดยมีการเพิ่มหลักสูตรภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ เพื่อให๎เด็กได๎ซึมซับและมีส านึกรักบ๎านเกิด มีหลักสูตรการเตรียม
ความพร๎อมความแตกตํางทางชาติพันธุ์ สร๎างนวัตกรรมลดความวิตกกังวลจากการพรากเด็กจาก
ผู๎ปกครอง โดยให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในโครงการกิจกรรมในห๎องเรียนชํวงเปิดเทอมประมาณ 1 
สัปดาห์ 

ครูมีการใช๎เคร่ืองมือ EF โดยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท านอง ค าคล๎องจองเสียง
เคร่ืองดนตรีเพื่อใช๎ในการจดจ า กิจกรรมสร๎างสรรค์จากงานศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
ปลูกฝังให๎เกิดความประณีตและความมีระเบียบ มีการใช๎เกมส์การศึกษาเพื่อพัฒนา 4 ทักษะ เน๎น
ด๎านสติปัญญาเพื่อให๎เด็กมีรํางกายที่สมวัย มีสติปัญญาพร๎อมเรียนชั้นประถม 

 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารมีการจัดการประชุมผู๎ปกครอง ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อ
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูข๎อมูลและสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกันระหวํางครูและผู๎ปกครอง หากมี
เร่ืองเรํงดํวนจะมีการประสานงานจากครูผํานกลุํมไลน์ของผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งเร่ืองเรํงดํวนให๎ทาง
ผู๎ปกครองทราบ 

ในชํวงการแพรํระบาดของโรคโควิด -19 มีการประชุมผู๎ปกครองถึงมาตรการดูแลเด็กโดยมี
เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.ต าบลแมํสายเข๎ามาอบรมและให๎ค าแนะน าในการดูแล
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สุขภาพอยํางถูกต๎อง สาธิตการล๎างมือ การสวมหน๎ากากอนามัยและสร๎างความเข๎าใจในเร่ืองการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูโรงเรียนต๎นแบบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล๎เคียง อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
แมํค า เป็นต๎น 

ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดโรคโควิด-19 ทางเทศบาลต าบลแมํสาย และ อปท.ได๎รับ
นโยบายเร่ืองการดูแลเยียวยาชํวยเหลือผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงสนับสนุนอุปกรณ์
การป้องกันโรคโควิด-19 มีการเข๎ามาพํนยาฆําเชื้อในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภายในชุมชน ครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการลงเยี่ยมบ๎านนักเรียนโดยได๎รับความรํวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎านในชุมชนพาเดินตรวจเยี่ยมในทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามปัญหาและรํวมหาทางแก๎ไข 
 
โอกาสในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. อปท.มีความเข๎มแข็งและใสํใจในด๎านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
ให๎การสนับสนุนเงินทุนงบประมาณและทรัพยากรตําง ๆ ที่จ าเป็น 

2. นายกเทศมนตรีเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ในด๎านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงให๎การ
สนับสนุนของบประมาณจากเทศบาลและเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ผู๎บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความใสํใจให๎ความส าคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการด าเนินงานเป็นตัวกลางประสานหุ๎นสํวนทาง
สังคมในทุกภาคสํวน 

4. ครูมีการพัฒนาทักษะตัวเองเสมอ ใสํใจในการดูแลเด็กและมีการท างานเป็นทีม 
5. หุ๎นสํวนทางสังคมทุกภาคสํวนให๎ความรํวมมือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในทุกกิจกรรม  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

1. ความคาดหวังของผู๎ปกครองที่ต๎องการให๎เด็กอํานออกเขียนได๎ ทางศูนย์จึงต๎องมีการ
สร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎ปกครองโดยพูดคุยอธิบาย และจัดอบรมการดูแลและสร๎างเสริมพัฒนาการเด็ก 



  161 

2. เกิดชํองวํางระหวํางครอบครัวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากในสํวนของผู๎ปกครองที่
เป็นปู่ ยํา ตา ยาย ดูแลเด็กเพียงล าพังเพราะพํอกับแมํท างานนอกพื้นที่ จึงขาดทักษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

3. สถานการณ์โควิด-19 สํงผลตํอการปรับแนวทางการเรียนแบบเดิมมาเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ท าให๎เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพราะต๎องมีกิจกรรมที่ท ารํวมกับเพื่อนแตํต๎องท าคน
เดียว ผู๎ปกครองไมํมีเวลาในการท ากิจกรรมรํวมกัน สํงผลให๎เด็กสนใจสื่อเทคโนโลยีอ่ืนมากกวํา
การเรียนออนไลน์ บางครอบครัวขาดเทคโนโลยีที่ใช๎ในการเรียนออนไลน์เกิดความล าบากในการ
เรียน 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ภาครัฐ โดยทาง อปท.และหนํวยงานต๎นสังกัดที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎องมีนโยบายที่ดี
ในการขับเคลื่อนพัฒนา สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น ประสานงานกับหุ๎นสํวนทาง
สังคมและขยายภาคีเครือขํายเพื่อเพิ่มชํองทางการพัฒนา 

2. ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ เข๎ามาสนับสนุนการด าเนินงาน มีการจัดกิจกรรมตําง ๆเพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ สนับสนุนองค์ความรู๎และงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ภาคประชาสังคม อาทิ ผู๎ปกครอง ชุมชน วัด โบสถ์ เข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน
โดยใช๎กระบวนการกลํอมเกลาทางสังคม ผํานการจัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็กเล็กเกิดกระบวนการเรียนร๎ู 
มีแนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส านึกรักบ๎านเกิด พร๎อมทั้งยอมรับและให๎เกียรติ
วัฒนธรรมประเพณีของคนตํางศาสนาและตํางชาติพันธุ์  

4. สถาบันการศึกษา มีสํวนส าคัญในการรํวมพัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะเร่ืองพัฒนาการในวัย
เด็ก และเข๎ามาสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูเฉพาะด๎าน สนับสนุนบุคลากรโดยมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กเล็กให๎เหมาะสมตามวัยรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมทุกภาคสํวน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
การด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และเป็นที่โดดเดํนที่สุดคือการได๎รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ผู๎บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเทศบาลต าบลแมํ
สายซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในพื้นที่นั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ กระจายข๎อมูล
ขําวสารกิจกรรม และการระดมทรัพยากรตําง ๆ ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนั้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังมีการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยการจัดท า
หลักสูตรการเตรียมความพร๎อมความแตกตํางทางชาติพันธุ์ เนื่องด๎วยพื้นที่อ าเภอแมํสายจังหวัด



  162 

เชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีเขตแดนติดตํอกับประเทศเพื่อนบ๎าน นอกจากนั้นทางศูนย์ฯยังมีการจัดท า
นวัตกรรมลดความวิตกกังวลจากการพรากเด็กจากผู๎ปกครอง โดยให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมใน
โครงการกิจกรรมในห๎องเรียนชํวงเปิดเทอมประมาณ 1 สัปดาห์ด๎วย 
 

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชียงใหมํและได๎มีการสัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสั งคมของศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่  2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ 
ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กลุํมที่ 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎ว
ผู๎วิจัยจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎ มาท าการสังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ จังหวัดเชียงใหมํ มีการด าเนินงานที่มี
หุ๎นสํวนทางสังคมจากหลายภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได๎จากภาคี
เครือขํายที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีที่เข๎ามาให๎การสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน มีทั้งหมด  3  ภาคสํวนที่
ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ภาครัฐ ได๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎มีนโยบายซึ่งให๎ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กกํอนวัยเรียน โดยจัดให๎มีการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยเป็น First Priority โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่ เป็นประโยชน์แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนั้นโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลออนใต๎ก็เข๎ามาเป็นหนึ่งในหุ๎นสํวนทางสังคมที่มี
สํวนรํวมในการสํงเสริม/กระตุ๎น พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและการดูแลสุขภาพรํางกายของเด็ก 
โดยจะมีการจัดท ากิจกรรมรํวมกันระหวํางโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการตรวจสุขภาพทั้งรํางกาย สุขภาพฟัน และพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลยังให๎การสนับสนุนข๎อมูลองค์ความรู๎ที่ส าคัญในการดูแลเด็กปฐมวัยแกํครูและ
ผู๎ปกครองด๎วย อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเข๎ารํวมโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิ
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ปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of a community treasures (COACT)) ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครูผู๎สอนให๎มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและพัฒนาพัฒนาการเด็กให๎
เหมาะสมกับชํวงวัย 

ภาคประชาชน นับได๎วําเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความส าคัญกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นอยํางมาก เนื่องจากภาคประชาชนล๎วนมาจากสถาบันครอบครัวและชุมชนเป็น
หลัก ซึ่งภาคประชาชนที่ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลออนใต๎ ได๎แกํ ผู๎ปกครอง 
ซึ่งเป็นกลุํมที่เข๎ามามีสํวนรํวมกับทางศูนย์ในทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินการนอกจากนั้นยังมีสํวนใน
การระดมทุนหาทรัพยากรทั้งในด๎านงบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และที่ส าคัญผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในเป็นคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นตัวแทน
ในการเสนอข๎อคิดเห็นในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีกลุํมผู๎สูงอายุ
ในชุมชนซึ่งถือวําเป็นผู๎ที่มีความรู๎ในด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ความร๎ูและ
ถํายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศิลปะพื้นบ๎านให๎แกํเด็ก อีกทั้งสถาบันศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในพื้นที่ก็ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยในทุกวันพระ
ทางศูนย์จะให๎เด็กได๎ไปท าบุญที่วัดโดยจะมีพระเข๎ามาเทศนาธรรมให๎ความร๎ูแกํเด็ก ๆ 

สถาบันการศึกษา เป็นหนํวยที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนร๎ูของเด็กที่ส าคัญที่สุด  
ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลออนใต๎ สังกัดเทศบาลต าบลออนใต๎นั้นได๎ให๎ความส าคัญในการ
ดูแลพัฒนาการเด็กให๎สมวัยตํอเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
และครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการประสานงานกันอยํางสม่ าเสมอในการติดตามพัฒนาการเด็ก 
นอกจากนั้นครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได๎มีการสํงตํอข๎อมูลของเด็กให๎แกํครูโรงเรียนระดับชั้น
อนุบาลและประถมศึกษาอีกด๎วยเพื่อเป็นการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็กได๎อยํางตํอเนื่อง 
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมกับการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัย เป็นการเสริมสร๎างศักยภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให๎สามารถด าเนินงานและจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความส าคัญของการมีหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัยนั้นมี 4 
ประการ ได๎แกํ 

1. การสร๎างการรับร๎ูข๎อมูลขําวสาร เป็นการประสานงานและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎กับหุ๎นสวนทางสังคมได๎รับทราบ ใน
ขณะเดียวกันทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะได๎รับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานและสนับสนุน
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ของหุ๎นสํวนทางสังคมเชํนเดียวกัน ซึ่งจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหุ๎นสํวนทางสังคมที่เข๎า
มารํวมด าเนินการได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารของกันและกันได๎อยํางทั่วถึง  

2. การปรึกษาหารือ หุ๎นสํวนทางสังคมจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนข๎อมูลและองค์
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาพัฒนาการเด็กปฐมวัยตลอดจนการดูแลเด็กให๎เหมาะสมตามชํวงวัย 
เพราะฉะนั้นห๎ุนสํวนทางสังคมจึงเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่ท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาแกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งในเร่ืองของการด าเนินงานและองค์ความร๎ูด๎านตําง ๆ นอกจากนั้นหุ๎นสํวนทางสังคมทั้งองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล สถาบันการศึกษาและผู๎ปกครองก็มีความ
ต๎องการข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเด็กปฐมวัยเชํนเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและหุ๎นสํวนทางสังคมจึงเป็นเสมือนการปรึกษาหารือกันมากกวําการจัดเวทีแลกเปลี่ยนอยําง
เป็นทางการ 

3. การสร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือ เป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหุ๎นสํวนทางสังคม ทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบล สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ความสัมพันธ์อันดีจะน าไปสูํการให๎ความรํวมมือและมีสํวน
รํวมในทุกกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จ าเป็นจะต๎องด าเนินการรํวมกับหุ๎นสํวน
ทางสังคม เชํน การเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการรํวม
เสนอข๎อคิดเห็น แลกเปลี่ยนข๎อมูล ตลอดจนการหาแนวทางแก๎ไขและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. การเสริมพลัง เป็นการสร๎างเครือขํายการด าเนินงานในทุกมิติทั้งด๎านวิชาการ สุขภาพ      
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานได๎อยํางลุลํวงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมี
เครือขํายที่เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายมิติจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการพัฒนาแบบ
องค์รวม อันเป็นการเสริมสร๎างพลังในการด าเนินงานให๎บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาและดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
 
มีวิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎มีวิธีการสร๎างเครือขํายกับหุ๎นสํวนทางสังคมใน 
 2 วิธีการ ได๎แกํ 

1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการหาหุ๎นสํวนทางสังคม
โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชนและสถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานน้ัน ๆ ให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ โดยการจัดท าหนังสือราชการแจ๎งอยําง
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เป็นทางการเป็นหลัก และการประสานงานเฉพาะกลุํม เชํน ภาคประชาชนจะเน๎นการสื่อสารผําน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีกลุํมไลน์รํวมกับผู๎ปกครองอยูํแล๎ว 
นอกจากนั้นการใช๎โทรศัพท์เพื่อประสานงานก็เป็นอีกหนึ่งชํองทางที่ท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถเชื่อมตํอกับหนํวยงานอื่น ๆ ได๎อยํางสะดวก 

2. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของหนํวยงานอ่ืน ๆ การที่จะสร๎างเครือขํายให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมและมาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎นั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของหนํวยงานอ่ืน ๆ เชํนเดียวกัน เพื่อ
เป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีและการให๎ความส าคัญในการด าเนินงานของหุ๎นสํวนทางสังคม 
เชํน ในการที่จะหาหุ๎นสํวนทางสังคมจากภาคประชาชนที่เป็นสถาบันทางศาสนา ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก็ต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมของทางวัด ทั้งการเวียนเทียน และการท าบุญในวันส าคัญ
ตําง ๆ ทางศาสนา ซึ่งจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอความรํวมมือจากทางภาคประชาชนได๎
เชํนเดียวกัน 
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมอย่างไรบ้าง 

การด าเนินกิจกรรมรํวมกันระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎กับหุ๎นสํวนทาง
สังคมนั้น   มีการด าเนินงานรํวมกันตลอดทั้งปีตามวาระวันส าคัญและปฏิทินการด าเนินงานของทั้ง
สองภาคสํวนเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

กิจกรรมกาดมั่ว เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดท าขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างพัฒนาการและการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมกาดมั่ว 
คือกิจกรรมตลาดนัดที่จะเปิดโอกาสให๎เด็กปฐมวัยและผู๎ปกครองได๎เป็นพํอค๎าแมํค๎าด๎วยตนเอง ซึ่ง
ค าวํากาดในภาษาเหนือหมายถึงตลาด และค าวํามั่วคือหลากหลาย ค าวํากาดมั่วจึงหมายถึง ตลาดที่มี
สินค๎าอาหารที่หลากหลาย 

กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศิลปะพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร๎างกระบวนการเรียนร๎ูแกํเด็กปฐมวัยในเร่ืองของภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
และศิลปะพื้นบ๎าน โดยกิจกรรมนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการประสานงานและเรียนเชิญผู๎สูงอายุ
ที่เป็นปราชญ์ชาว๎านในชุมชนเข๎ามาเป็นผู๎ถํายทอดองค์ความร๎ูให๎แกํเด็ก ๆ  

กิจกรรมทางศาสนา เป็นกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให๎เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎
เรียนรู๎แนวทางการปฏิบัติตนตามครรลอง จารีตประเพณีของศาสนา โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมี
การน าเด็ก ๆ เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอยูํเป็นประจ า อีกทั้งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได๎
จัดกิจกรรมท าบุญที่วัดในทุกวันพระอีกด๎วย 
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กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ผู๎ปกครองจะเป็นเจ๎าภาพในการระดมทุนและระดม
ทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย 
โดยจะมีการจัดกิจกรรมผ๎าป่าสามัคคีในทุกปี นอกจากนั้นกิจกรรมผ๎าป่าสามัคคีนี้ยังเป็นการสร๎าง
การมีสํวนรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมได๎เข๎ามาท ากิจกรรมด๎วยทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล วัด และชุมชน 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่เน๎นการพัฒนาพัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย
เป็นหลัก โดยกิจกรรมนี้จะมีเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเข๎ามาท าหน๎าที่ตรวจ
สุขภาพเด็ก ประเมินพัฒนาการ ตลอดจนการให๎ข๎อมูลองค์ความรู๎แกํครูและผู๎ปกครอง 

กิจกรรมวันส าคัญประจ าปี เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินงานขึ้นในทุกปีตามวาระวันส าคัญ
ประจ าปี เชํน วันปีใหมํ วันเด็ก วันแมํแหํงชาติ เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะ
มีการประสานงานกับหุ๎นสํวนทางสังคมให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมทั้งองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล วัด ผู๎ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงาน 
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

จากการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎รํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

ด้านงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลต าบลออนใต๎ เนื่องจากเป็นหนํวยงานที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น โดยทางเทศบาลออนใต๎จะมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานด๎านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในแตํละปีงบประมาณ นอกจากนั้น
ทางเทศบาลฯก็ยังเป็นหนํวยในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข๎ามาท าหน๎าที่เป็นครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด๎วย 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์  นอกจากการได๎รับการสนับสนุนงบประมาณด๎านการเงินจากทาง
เทศบาลต าบลออนใต๎แล๎ว ในการสนับสนุนด๎านวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสื่อ
เทคโนโลยี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ก็ได๎รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกลําวจาก
เทศบาลต าบลออนใต๎เชํนเดียวกัน นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลก็ได๎ให๎การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพ อุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต๎น และสื่อการเรียนการสอน
ด๎านการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยแกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด๎วย 
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ด้านองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นอยํางยิ่งที่
บุคลากรจะต๎องได๎รับการอบรมเสริมสร๎างองค์ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย ตลอดจนการดูแลและเสริมสร๎างพัฒนาการให๎เหมาะสมตามชํวงวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลออนใต๎ได๎รับการสนับสนุนองค์ความร๎ูจากหุ๎นสํวนทางสังคม เชํน โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ด้านการด าเนินงานด้านการส่งต่อ การด าเนินงานด๎านการสํงตํอเด็กปฐมวัยของทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎จะมี 2 กรณี คือ 

1. การสํงตํอเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการลําช๎าให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปีการศึกษารํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎าก็จะมีการประสาน
ผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งข๎อมูลและด าเนินการสํงตํอให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลตํอไป 

2. การสํงตํอเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูํระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ซึ่งครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎และครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎มีการ
ประสานงานและสํงตํอข๎อมูลของเด็กปฐมวัยให๎กันอยํางสม่ าเสมอ 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎เข๎ารํวมโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of a community treasures (COACT)) ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากการเข๎ารํวมโครงการดังกลําวท าให๎ทราบถึง
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กปฐมวัยแบบมีสํวนรํวมขององค์กรภาคีในพื้นที่ ได๎แกํ 
ท๎องถิ่น ท๎องที่ ครู ผู๎ปกครอง ชุมชนและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ที่ผํานวิธีการท างานภายใต๎โครงสร๎าง 
5 ระบบ ได๎แกํ 

1. ระบบบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทในการน าเสนอแผนการด าเนินให๎
เหมาะสมตามต๎องการความต๎องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแตํละปี มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สอดรับกับปัญหาสุขภาพของเด็ก 

2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม สิ่งแวดล๎อมทั้งภายและภายนอกอาคารเป็นปัจจัยที่เอ้ือตํอ
การมีสุขภาพดีของเด็ก โดยการดูแลน้ าดื่ม นม อาหารให๎สะอาดและปลอดภัย การมีจุดล๎างมือที่
เพียงพอ ส๎วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3. ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู สืบเนื่องจากการที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใช๎หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ๎าครูมีความ
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เข๎าใจเร่ืองหลักสูตรเป็นอยํางดี จะสามารถสอนตามแผนการสอนและตามพัฒนาการของเด็กแตํละ
วัยได๎อยํางเหมาะสม 

4. ระบบการดูแลสุขภาพ เป็นการที่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเห็นความส าคัญของการ
วางแผนให๎มีการประเมินสุขภาพเด็กอยํางสม่ าเสมอ มีการด าเนินงานตามแผน มีการประเมินผลที่ดี
ซึ่งควรเป็นการประเมินเพื่อท าให๎บุคลากรทราบวําผลที่ได๎ควรสํงเสริมเด็กในเร่ืองใด แล๎วจึงน าผล
การประเมินมาจัดกิจกรรมหรือโครงการให๎เด็กมีปัญหาลดลงซึ่งการวางระบบการท างานที่ดีต๎อง
อาศัยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหลายฝ่าย เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ และจากผู๎ปกครอง 

5. ระบบการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน ผู๎ปกครองและชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในปัจจัยที่ส าคัญในการรํวมกันดูแลสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก ปัญหาสุขภาพ
เด็กพบได๎ตั้งแตํกํอนเด็กเข๎ารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน เด็กฟันผุ เด็กมีพัฒนาการลําช๎า การ
แก๎ปัญหาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางเดียวไมํเพียงพอ ผู๎ปกครองและชุมชนควรมีสํวนรํวมในการเฝ้า
ระวังและจัดการกับปัญหาตําง ๆ รํวมกัน 

การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยระบบในการด าเนินงานจะต๎องครอบคลุมการบริหาร
จัดการในทุกด๎านเพื่อให๎การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพสูงสุด ได๎แกํ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 
ระบบการดูแลสุขภาพ และระบบการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of 
a community treasures (COACT)) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก คือ วิสัยทัศน์ของผู๎บริหาร 
ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ให๎ความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นอกจากนั้นหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูต๎องมีความร๎ูความเข๎าใจในระบบการเรียนการสอน 
การจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาพัฒนาการของเด็กให๎เหมาะสมตามชํวงวัย ซึ่งการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบและมีการวางแผนการด าเนิน การประสานติดตํอ แบํงบทบาทหน๎าที่อยํางชัดเจน และรับฟัง
ความคิดเห็นของหุ๎นสํวนทางสังคม จะสํงผลให๎เกิดแนวทางการพัฒนาที่ดีและเหมาะสมกับบริบท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เอ้ือตํอการเรียนร๎ูของเด็ก สิ่งส าคัญของการ
พัฒนาการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการที่มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนร๎ูของเด็กทั้งในสํวนของสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียน
และภายในศูนย์ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎ให๎คว ามส าคัญในการพัฒนา
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สภาพแวดล๎อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎จากการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ลานการเรียนร๎ู หรือสนามเด็กเลํนที่มีความเหมาะสม พร๎อมทั้งมีการจัดการกับจุดเสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะลานสนามเด็กเลํน และมีห๎องส าหรับการท ากิจกรรมตําง ๆ ที่แยกเป็นสัดสํวน 
เชํน ห๎องประชุม ห๎องกิจกรรมนันทนาการ ห๎องรับประทานอาหาร เป็นต๎น ซึ่งจะท าให๎การบริหาร
จัดการและการเรียนรู๎เป็นไปอยํางเหมาะสม  

บุคลากรมีศักยภาพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความใฝ่ร๎ูและการแสวงหา
ความร๎ูใหมํ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีความร๎ูเทําทันตํอสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได๎ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎มีครูที่มี
ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรแผนการสอนให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ มี
การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการการสอดแทรกภูมิปัญญาวัฒนธรรมให๎เด็กปฐมวัย
ได๎เรียนรู๎ ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากหุ๎นสํวนทางสังคมภาคประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามามี
สํวนรํวมในการสอนและให๎ความร๎ูด๎วย 

การสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการด าเนินงาน ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎
มีความเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากหลายฝ่าย ดังนั้นการมี
หุ๎นสํวนทางสังคมที่อยูํในพื้นที่ เข๎ามาเป็นเครือขํายในการด าเนินงานจึงกํอให๎เกิดผลีตํอการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอยํางมาก ซึ่งในการสร๎างเครือขํายหุ๎นสํวนทางสังคมนั้น
จะต๎องมีการรับร๎ูและเข๎าใจไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด๎วยกัน เพื่อให๎
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให๎เครือขํายด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง การ
มีสํวนรํวมนับเป็นเงื่อนไขที่ท าให๎เกิดการรํวมรับรู๎ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ และรํวมลงมือกระท าอยําง
เข๎มแข็ง เพราะในการด าเนินงานหุ๎นสํวนทางสังคมจะมีสํวนในการสนับสนุนด๎านทรัพยากร ความร๎ู 
เงินทุน และก าลังคน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎มีการกิจกรรมและการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยให๎
เหมาะสมกับชํวงวัยเพื่อเป็นการสนับสนุนการสํงเสริมการพัฒนาพัฒนาการของเด็ก ซึ่งได๎จัดให๎มี
พื้นที่ในการท ากิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ 1) ลานกิจกรรมสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นลานเอนกประสงค์ที่ท าให๎
เด็กได๎ท ากิจกรรมหน๎าเสาธง และกิจกรรมการออกก าลังกายเคลื่อนไหว กิจกรรมการเข๎าจังหวะเพื่อ
สํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน โดยเน๎นให๎เด็กได๎เป็นผู๎น า และผู๎ตามเพื่อสํงเสริมความกล๎าแสดงออก
ของเด็ก แตํในฤดูฝนจะให๎เด็กท ากิจกรรมในตัวอาคารเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 2) ห๎องเติมฝัน เป็น
จุดที่เป็นห๎องพยาบาล มีไว๎ส าหรับการคัดแยกเด็กที่พบวํามีการป่วยระหวํางวัน ซึ่งจะเป็นจุดที่ให๎
เด็กมาพักเพื่อรอให๎ผู๎ปกครองมารับกลับบ๎าน ในกรณีที่ไมํสามารถติดตํอผู๎ปกครองได๎ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะเป็นคนพาเด็กไปโรงพยาบาลเอง และเป็นจุดที่ใช๎ประเมินน้ าหนัก – สํวนสูง ของเด็กด๎วย 
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และ 3) จุดพัฒนาการเติบโตสมวัย คือจุดที่เป็นห๎องอาหารส าหรับเด็ก โดยจะมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารส าหรับเด็กตั้งแตํการจัดเตรียมอาหารของแมํครัว ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลในการดูแลเร่ืองคุณภาพของโภชนาการอาหารของเด็กเพื่อให๎น า
หนักและสํวนสูงของเด็กเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพชํองปากของ
เด็ก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสํงรายงานตํอโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทุกเดือน 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ได๎รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความร๎ูจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of a community treasures (COACT))  จากการเข๎า
รํวมโครงการดังกลําวท าให๎ทราบวําการขับเคลื่อนงานสร๎างเสริมศักยภาพชุมชนท๎องถิ่นในการดูแล
เด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากฐานข๎อมูลชุดเดียวกันคือ ฐานข๎อมูลสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัย (Healthy Thai Kids) ซึ่งการท าให๎ระบบข๎อมูลเด็กปฐมวัยมีการรวบรวมและน าใช๎ได๎อยําง
แท๎จริง น าไปสูํการก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะต๎องก าหนด
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะท าให๎ชุมชน
ท๎องถิ่นเกิดกระบวนแลกเปลี่ยนการเรียนร๎ูผํานระบบสื่ อสารในชุมชนจนเกิดการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนร๎ูของชุมชน ซึ่งกระบวนการดูแลเหลํานี้จะเกิดขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพได๎ต๎อง
อาศัยการท างานรํวมกันแบบสหวิชาชีพ และมีระบบกลไกหนุนเสริมจากหลายองค์กรตั้งแตํ
ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับต าบล หรือ
สถาบันการศึกษาตําง ๆ เพื่อให๎งานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นได๎อยํางสมบูรณ์และ
เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นการเข๎ารํวมโครงการดังกลําวยังท าให๎ครูสามารถน าองค์ความร๎ูด๎าน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กปฐมวัยแบบมีสํวนรํวมขององค์กรภาคีในพื้ นที่ ได๎แกํ 
ท๎องถิ่น ท๎องที่ ครู ผู๎ปกครอง ชุมชนและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ที่ผํานวิธีการท างานภายใต๎โครงสร๎าง
ทั้ง 5 ระบบ ได๎แกํ 1) ระบบบริหารจัดการ 2) ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม 3) ระบบการจัดหลักสูตร
การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 4) ระบบการดูแลสุขภาพ และ 5) ระบบการมีสํวนรํวมของ
ครอบครัวและชุมชน มาปรับใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนร๎ูที่เหมาะสมกับชํวง
วัยและสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ โดยเน๎นสร๎างการเรียนร๎ูที่ให๎เด็กได๎ได๎เรียนร๎ูนอก
ห๎องเรียน ตลอดจนให๎เด็กลงมือปฏิบัติจริง ได๎แกํ กิจกรรมกลุํมนอกห๎องเรียน บริเวณลานกิจกรรมที่
ใช๎ในการท ากิจกรรมกลุํมและเป็นลานเรียนร๎ู BBL มีการจัดพื้นที่บํอทรายไว๎ให๎เด็กเลํนและเป็นจุด
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พักของผู๎ปกครองเวลามารับ – สํงเด็ก ซึ่งบริเวณลานพาเพลินนี้จะมีการจัดครูเวรดูแลภายในสํวน
ของสนามเด็กเลํน นอกจากนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได๎จัดให๎มีแหลํงเรียนร๎ูด๎านการเกษตร 
เน่ืองจากในพื้นที่ผู๎ปกครองของเด็กสํวนใหญํประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่งแหลํงเรียนร๎ูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนี้เป็นจุดที่  จัดท าขึ้นเพื่อให๎เด็กได๎มีการเรียนร๎ูนอกห๎องเรียน อีกทั้งยังเป็นลาน
กิจกรรมที่ให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมกับผู๎ปกครองในการสํงเสริมการเรียนร๎ูตามความเหมาะสมของเด็ก 
เชํน สวนผัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให๎ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับเด็กในการปลูกพืชผัก สมุนไพร 
โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดตารางเวรในการดูแลพืชผักให๎เด็กได๎ฝึกและเป็นการปลูกฝังใน
เร่ืองความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการสอดแทรกเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย 
 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ให๎ความส าคัญกับการเสริมสร๎างทักษะที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยเป็นอยํางมาก จึงได๎มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์
ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการพัฒนาสมงและพัฒนาการ ตลอดจนองค์ความร๎ูด๎านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ได๎แกํ การเลํานิทาน การจัดกิจกรรมสํงเสริมกล๎ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร๎างสรรค์ การจัด
กิจกรรมเสริมทักษะทางสมองด๎วยตนตรี (EF)  ซึ่งมีการใช๎หลักสูตรการเตรียมความพร๎อมส าหรับ
เด็กโดยการให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน คือ ในสัปดาห์แรกที่มีการเปิดภาค
เรียนจะให๎ผู๎ปกครองเข๎ามาท ากิจกรรมรํวมกันกับเด็กครึ่งวัน นอกจากนี้ ยังมีการให๎ผู๎ปกครองเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการท าสื่อการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษด๎วย อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรท๎องถิ่นโดยได๎ให๎ปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาถํายทอดองค์ความร๎ูเร่ืองภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นอีกด๎วย นอกจากนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีห๎องสมุดที่ให๎บริการแกํเด็กและ
ผู๎ปกครอง ซึ่งผู๎ปกครองจะสามารถยืมหนังสือกลับบ๎านได๎ ซึ่งปัจจุบันมีหนังสือมากกวํา 400 เลํม 
ไว๎ให๎บริการ โดยมีการใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกการยืม และการคืนหนังสือ นอกจากนั้น
ยังมีการบันทึกสถิติหนังสือที่เด็กและผู๎ปกครองชื่นชอบและมาใช๎บริการบํอยคร้ัง 
 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ จะมีการจัดการประชุมผู๎ปกครอง ปีการศึกษาละ 2 
คร้ัง เพื่อเป็นการชี้แจงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแตํละภาคการศึกษา และเป็นการ
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูข๎อมูลและสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกันระหวํางครูและผู๎ปกครอง 
นอกจากนั้นในการจัดประชุมผู๎ปกครองทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได๎มีการประสานงานเพื่อเชิ ญ
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คณะกรรมการสถานศึกษาจากภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามารํวมด๎วย ได๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน อีกทั้งทุกคร้ังที่จะมีการจัดกิจกรรมของกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการประสานงานให๎หุ๎นสํวนทางสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน 
เสนอข๎อคิดเห็นในการด าเนินงานอยูํสม่ าเสมอ และในชํวงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด – 
19 ทางศูนย์ก็ได๎มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมและพบปะกับผู๎ปกครองและ
หุ๎นสํวนทางสังคมโดยจะใช๎วิธีการประชุมออนไลน์และแจ๎งขําวสารผําน Line Group เทํานั้น 
 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎จะให๎ความส าคัญในการสร๎างการมีสํวนรํวม
ระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบันการศึกษาและ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล เนื่องจากการมีสํวนรํวมจะกํอให๎เกิดพลังที่เข๎มแข็งในการ
ด าเนินงาน นอกจากกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเพื่อเชื่อมร๎อยให๎เกิดความรํวมมือจากภาค
สํวนตําง ๆ แล๎ว เมื่อหุ๎นสํวนทางสังคมมีการจัดกิจกรรมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะเข๎าไปมีสํวน
รํวมในกิจกรรมนั้น ๆ ด๎วย โดยในแตํละภาคการศึกษาทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะได๎รับความ
รํวมมือเป็นอยํางดีในการสนับสนุนทั้งทรัพยากร เงินทุนงบประมาณ องค์ความร๎ู และวัสดุอุปกรณ์ 
เชํน ในปัจจุบันมีการระบาดของโรค โควิด – 19 ทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล มีการรํวมมือกันในการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันตนเองจากโรคดังกลําว 
ซึ่งในกิจกรรมมีการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากโรค โควิด - 19 ด๎วยการสวม
หน๎ากากอนามัย ใช๎เจลแอลกอฮอล์ล๎างมือ และการเว๎นระยะหํางต าแหนํงยืนหรือนั่งในการท า
กิจกรรม 1 - 2 เมตร นอกจากนั้นทางองค์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบล และชุมชนก็ได๎มีการสํงมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโรค โควิด – 19 ให๎กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด๎วย 
 
โอกาสในการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

1. บุคลากรได๎รับการพัฒนาศักยภาพจากการเข๎ารํวมโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of a community treasures (COACT)) ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งท าให๎บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ มีความมุํงมั่น
ในการท างาน 
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2. หุ๎นสํวนทางสังคมให๎ความรํวมมือในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให๎
การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด๎านงบประมาณ ทรัพยากร และองค์ความร๎ูที่ส าคัญ
และจ าเป็นตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดล าดับให๎การพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็น First Priority มีการบรรจุแผนงานโครงการในนโยบายการด าเนินงานของเทศบาล 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกระบวนการท างานเป็นทีม โดยมีการแบํงบทบาทหน๎าที่ให๎
เหมาะสมตามความถนัดของแตํละบุคคล มีการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ และมีการปรับ
แผนแบํงเวลาให๎สอดคล๎องกับการด ารงชีวิต 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการถอดบทเรียน AAR ทุกคร้ังหลังการท างาน เพื่อปรับ
แผนการท างานให๎เข๎ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นแนวทางในการท างานคร้ังตํอไปให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

1. เนื่องจากในปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด – 19 สํงผลให๎ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม
ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให๎เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้อาจ
สํงผลตํอการเรียนรู๎ และการพัฒนาพัฒนาการได๎ไมํเต็มที่ ซึ่งการเรียนออนไลน์จะท าให๎เด็กขาดการ
ปฏิสัมพันธ์เรียนรู๎รํวมกับเพื่อน ๆ เน่ืองจากต๎องปฏิบัติเพียงคนเดียวรํวมกับผู๎ปกครองที่บ๎าน  

2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให๎ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให๎เป็นแบบออนไลน์ ท าให๎ผู๎ปกครองบางทํานที่มีข๎อจ ากัดใน
การใช๎สื่อเทคโนโลยีไมํสามารถเข๎าถึงระบบการเรียนร๎ูแบบออนไลน์ได๎ จึงท าให๎เด็กปฐมวัยไมํ
สามารถเข๎ารํวมการเรียนออนไลน์ผําน Line Group ได๎ ซึ่งอาจสํงผลตํอการเรียนร๎ูของเด็กที่ไมํเทํา
ทันเพื่อนคนอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ถือวําเป็น
หนํวยงานต๎นสังกัดในการดูแลและรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให๎ความส าคัญในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นอันดับแรกเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นที่บํมเพาะและเสริมสร๎างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได๎ดีที่สุด โดยผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรมีการบรรจุแผนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในแผนยุทธศาสตร์และนโยบายเรํงดํวนของหนํวยงาน อีกทั้งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ เชํน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ควรเข๎ามามี
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สํวนเกี่ยวข๎องในการสนับสนุนองค์ความร๎ูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ของครู
และการผลิตสื่อการเรียนร๎ูที่มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ นอกจากนั้นหนํวยงาน
ภายใต๎การก ากับของรัฐ เชํน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สามารถ
ให๎การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู ควรมีการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างองค์
ความร๎ูแกํครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ การ
ด าเนินงานของศูนย์มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่
เหมาะสมทั้งด๎านรํางกาย จิตใจและอารมณ์อันจะน าไปสูํการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็น
อนาคตของชาติในภายภาคหน๎า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีการด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน และสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่
ดูแลและรับผิดชอบสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทในการให๎การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎นั้นมีการด าเนินงานด๎านการสํงตํอ
เด็กปฐมวัยของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมี 2 กรณี คือ 1) การสํงตํอเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการลําช๎า
ให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งทางศูนย์ฯจะมีการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยทุกปีการศึกษารํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีเด็กที่มี
พัฒนาการลําช๎าก็จะมีการประสานผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งข๎อมูลและด าเนินการสํงตํอให๎กับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลตํอไป และ 2) การสํงตํอเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูํระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษา ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เด็ก
ได๎มีการไปเข๎ารับการศึกษาตํอจะมีการประสานงานและสํงตํอข๎อมูลของเด็กปฐมวัยให๎กันอยําง
สม่ าเสมอ นอกจากนั้นทางศูนย์ฯยังมีการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย โดยการให๎บริการแกํเด็กและผู๎ปกครอง ซึ่งผู๎ปกครองจะสามารถยืมหนังสือจากห๎องสมุด
ของศูนย์ฯกลับบ๎านได๎ อีกทั้งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลต าบลออนใต๎นั้นได๎มีการจัดกิจกรรม
ความรํวมมือระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน ที่โดดเดํน คือ กิจกรรมกาดมั่ว เป็น
กิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดท าขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการ
เสริมสร๎างพัฒนาการและการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมกาดมั่ว คือกิจกรรมตลาดนัดที่จะ
เปิดโอกาสให๎เด็กปฐมวัยและผู๎ปกครองได๎เป็นพํอค๎าแมํค๎าด๎วยตนเอง 
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4.2.2 ภาคกลาง 
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม และได๎

มีการสัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคี
เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ  ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎
ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย 
และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎
น าข๎อมูลที่ได๎ มาท าการสังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม  

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎า
มามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน สนับสนุนทั้งในด๎านทรัพยากรที่จ าเป็นตําง ๆ สนับสนุนในด๎านองค์
ความร๎ู และกิจกรรมตําง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จากภาคีเครือขํายอยําง
ตํอเน่ือง เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีทั้งหมด 4 ภาคสํวนที่ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

ภาครัฐ ได๎แกํ 1) เทศบาลนครปฐม สนับสนุนด๎านการประสานทรัพยากรตําง ๆให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม และเชิญไปรํวมกิจกรรมตําง ๆของเทศบาลนครนครปฐมอยําง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี เชํน กิจกรรมวันเด็ก เป็นต๎น 2) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.) ได๎เข๎ามาสํงเสริมด๎านการดูแลสุขภาพ ให๎แกํเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม 3) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร
นครปฐม สนับสนุนด๎านองค์ความรู๎และวิทยากรในการบรรยายให๎ความรู๎ในด๎านความปลอดภัยจาก
ภัยอันตรายรอบตัว 4) ส านักงานหลักประกันสุขภาวะแหํงชาติ (สปสช.) สนับสนุนเร่ืองการเข๎าถึง
สิทธิการรักษาพยาบาลให๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม 5) เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ และ
ต ารวจจราจร ดูแลความเรียบร๎อยและอ านวยความสะดวกในการเดินทางของผู๎ปกครองที่ต๎องมารับ
เด็กนักเรียน โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม 6) ธนาคารออมสิน เข๎ามาเสริมสร๎าง
นิสัยในการออมให๎แกํเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎เด็กร๎ูจักประหยัดอดออม สร๎างวินัยใน
การใช๎เงิน 
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ภาคเอกชน ได๎แกํ ร๎านค๎า ห๎างร๎านตําง ๆ ในพื้นที่ เชํน ร๎านเสริมสวยโฟกัส โพธิ์สยาม แอ
ปักจักร ร๎านเจ๏ดาว บิ๊กซี โลตัส เป็นต๎น โดยสํวนใหญํจะเป็นการสนับสนุนในด๎านทรัพยากร ข๎าว
ของเคร่ืองใช๎ที่จ าเป็น หรือการสนับสนุนในด๎านงบประมาณเพื่อใช๎ในการบริหารงานตําง ๆ ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ภาคประชาสังคม ได๎แกํ 1) ผู๎ปกครอง สํวนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม คือกลุํมผู๎ปกครองที่มีความรู๎ความสามารถ หรือมีทุนทรัพย์ เข๎า
มามีสํวนรํวมในการสนับสนุนเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของลูกหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการเป็นวิทยากรสํงเสริมความร๎ูในการท าอาหารและขนม การสนับสนุนในการเป็นผู๎
ประสานงานขอใช๎สถานที่ หรือให๎ความอนุเคราะห์ในอุปกรณ์ที่จ าเป็นตํอการเรียนร๎ูตําง ๆ ให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ เชํน กิจกรรมวันแมํ กิจกรรมวันไหว๎ครู 
กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสี มีสํวนรํวมในการพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู๎ปกครองมีการระดม
ทุนทรัพย์เพื่อน ามาเป็นงบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประชุมผู๎ปกครองเป็น
ประจ า ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการท าแปลงเกษตรสาธิต และการท าความสะอาด ศพด. เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคระบาด เชํน มือเท๎าปาก ไข๎เลือดออก เป็นต๎น 2) ชุมชน เป็นแหลํงเรียนร๎ูนอก
สถานที่ให๎กับ ศพด.โดยมีปราชญ์ชาวบ๎านท าหน๎าที่เป็นผู๎สาธิตและให๎ความรู๎ ทั้งการท า 
ข๎าวหลาม การท าหมูแผํน การท าหมูหยอง เป็นต๎น และ 3) วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยครูให๎เด็กได๎
เรียนรู๎ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาด๎วยการพาเด็กไปท าบุญที่วัดทุกวันพระ และวันส าคัญ
ทางศาสนา 

สถาบันการศึกษา ได๎แกํ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สํงเสริมกิจกรรมสํงเสริมองค์
ความร๎ูในด๎านตําง ๆ ตามพัฒนาการของเด็ก และรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเข๎ามาสํงเสริมการท า
กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร สํงเสริมให๎ความร๎ูจากศูนย์วิจัย พัฒนา
ศักยภาพของเด็กและครู สํงเสริมองค์ความรู๎ให๎ทันสมัย ทันตํอสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมกับการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย 

เน่ืองด๎วยการสํงเสริมพัฒนาการของเด็กจ าเป็นที่จะต๎องสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
และมีองค์ความรู๎อยํางรอบด๎าน เพื่อตอบสนองพัฒนาการของเด็กได๎อยํางครบถ๎วน จึงมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเข๎ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด๎านตําง ๆ ที่จ าเป็น เชํน ด๎านสุขภาพ ในการเลํนการ
ออกก าลังกาย ภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ เป็นต๎น ซึ่งหากมี ผู๎เชี่ยวชาญ
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โดยเฉพาะ ๆ มีการถํายทอดเทคนิคที่ส าคัญจะท าให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดี และลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุได๎ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จึงจ าเป็นต๎องสร๎างการมีสํวนรํวมกับหุ๎นสํวนทาง
สังคม ภาคีเครือขํายตําง ๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นเครือขํายการท างานที่
ชํวยสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมอยํางรอบ
ด๎าน ทั้งในด๎านการสํงเสริมพัฒนาด๎านองค์ความร๎ูจากสถาบันการศึกษาและปราชญ์ชุมชนในพื้นที่
รวมไปถึงผู๎ปกครองที่มีความรู๎ความสามารถ, การสํงเสริมด๎านสุขภาพจากโรงพยาบาล โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, การสนับสนุน
ด๎านทุนทรัพย์จากหนํวยงานองค์กรภาคเอกชนตําง ๆ ด๎านสังคมจากการสํงเสริมปลูกฝังจาก
กิจกรรมของหนํวยงานภาครัฐ บุคลากร และ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
 
มีวิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีวิธีการและชํองทางในการ
ประสานหาหุ๎นสํวนทางสังคม ได๎ดังนี้ 

โดยสํวนใหญํหุ๎นสํวนทางสังคมจะมีการประสานงานผํานทาง เทศบาลนครนครปฐม ซึ่ง
เป็นหนํวยงานกลางในการรับและกระจายข๎อมูลขําวสาร รวมไปถึงสามารถเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุน หรือกระจายการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ให๎แกํหนํวยงานในเทศบาลอยํางเหมาะสม หากมีหนํวยงานใดให๎ความสนใจหรือมีภารกิจหน๎าที่ 
หรือทางเทศบาลฯ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องและสอดคล๎องกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครนครปฐม ทางเทศบาลนครนครปฐมก็จะประสานสํงตํอมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ด าเนินการตํอไป  

ในสํวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีวิธีการในการหาหุ๎นสํวนทางสังคม อยํางหลากหลายวิธี 
ดังนี้ 1) การท าหนังสือเชิญไปยังภาคีเครือขํายเพื่อเชิญให๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎จัดขึ้นเพื่อท าความร๎ูจัก และให๎เกิดความคุ๎นเคยกัน 2) การประชุมผู๎ปกครองของเด็กนักเรียน ผู๎น า
ชุมชน หรือภาคเอกชน ซึ่งจะมีการประชุมเทอมละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสอน
และการดูแลบุตรหลาน 3) การประชาสัมพันธ์ข๎อมูล กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานบอร์ด
ข๎อมูลขําวสาร และการติดป้ายไวนิลหน๎าโรงเรียน ซึ่งจะต๎องมีภาพประกอบ พร๎อมการบรรยายเพียง
เล็กน๎อยที่มีความสั้น ชัดเจนเพื่อให๎บุคคลที่มีความสนใจในกิจกรรมได๎ทราบข๎อมูล และ 4) ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญหรือประเพณีที่ส าคัญตําง ๆที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน สร๎างการเป็นที่ร๎ูจักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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กับหนํวยงานและคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นสํวนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในการหาหุ๎นสํวนทาง
สังคมเพื่อความรํวมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต 
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมอย่างไร 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรํวมกับภาคประชาสังคมและ
เทศบาลเมืองนครนครปฐม การสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญประจ าปีรํวมกับหนํวยงาน
ภายนอก เชํน วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีการท าบุญตักบาตรรํวมกันที่วัดที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจให๎กับคนในชุมชน กิจกรรมวันพํอ กิจกรรมวันแมํ โดยการมีสํวนรํวมกับผู๎ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมวันเด็กรํวมกับเทศบาลเมืองนครนครปฐม อีกทั้งหุ๎นสํวนทางสังคมยังเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดหลักสูตรการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยการให๎ความร๎ู และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญา
องค์ความรู๎ตําง ๆจากวิทยากรที่เป็นคนในพื้นที่ชุมชนหรือปราชญ์ชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู้นอกต าราเรียน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะให๎เด็กปฐมวัย มีทักษะในการเอา
ตัวรอดจากภัยตําง ๆ เป็นการสํงเสริมองค์ความร๎ูจากส านักป้องกันสาธารณะภัย ในการปลูกฝังจิต
ส านักในการสวมหมวกนิรภัยระหวํางเดินทางด๎วยรถจักรยานยนต์ การใช๎ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากการจามน้ า และในด๎านสุขภาพ กิจกรรมสํงเสริมความร๎ูด๎านการป้องกันตนเองจากเชื้อ
โรคโควิด-19 จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการพาเด็ก
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เชํน องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และพิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้งไทย 
เป็นต๎น 
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม ได๎รับการสนับสนุน
และการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นมาชํวยในการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ด๎านงบประมาณสนับสนุนที่ใช๎
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข๎าวของเคร่ืองใช๎ที่จ าเป็นที่ได๎รับจากกิจกรรมงานวันเด็กหรือ
กิจกรรมตําง ๆ และ 2) ด๎านบุคลากรที่มีความร๎ูความสามารถเข๎ามาชํวยสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูที่
หลากหลายเพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎มีความรู๎ที่รอบด๎านจากวิทยากรจากหนํวยงานภาครัฐ และวิทยากร
จากภาคประชาสังคม ได๎รับองค์ความร๎ูใหมํๆที่ทันตํอยุคสมัยในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็วเกิดองค์ความร๎ูและสถานการณ์ใหมํเกิดขึ้นมากมาย สถาบันการศึกษาจึงมีสํวนชํวยในการ
สนับสนุนองค์ความร๎ูและกิจกรรมใหมํ ๆ ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อน ามาพัฒนาการด าเนินงาน
และพัฒนาองค์ความร๎ูให๎ทันตํอสถานการณ์โลกอยูํเสมอ เชํน การรับมือกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต๎น 
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การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีควรมีการพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งผู๎บริหารและ

ครู ให๎มีความร๎ูความเข๎าใจในระเรียบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง การจัดท าโครงการตําง ๆ ทั้งยังจ าเป็นที่
จะต๎องมีการพัฒนาด๎านการสํงเสริมความรู๎ใหมํ ๆ อยูํเสมอ เพื่อให๎บุคลากรมีความร๎ูความสามารถที่
ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช๎นวัตกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบใหมํๆ เข๎ามาประยุกต์ใช๎กับการ
ด าเนินงานของศูนย์ให๎เกิดประสิทธิภาพให๎เด็กปฐมวัยสามารถด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

อีกทั้งยังมีการก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีการสร๎างขวัญก าลังใจ ท างานรํวมกัน
เป็นทีม มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รํวมกันออกแบบการ
ท างานให๎ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรรํวมกัน ตลอดจนมีเครือขํายการท างานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่ เพื่อให๎บุคลากรในแตํละศูนย์ได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แลกเปลี่ยนเครือขําย แลกเปลี่ยน
ทรัพยากร และแลกเปลี่ยนองค์ความร๎ูที่จ าเป็นซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร๎างการท างานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให๎เข๎มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมมีการด าเนินงานตามแผนประจ าปีของเทศบาล
นครนครปฐม ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนจะมีความสอดคล๎องกับนโยบายของทํานผู๎บริหาร
ด๎วย ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานตามแผนการประชุม การดูแลของผู๎อ านวยการกองการศึกษา และยังมี
การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยน าแนวทางการพัฒนาโดยการเทียบระดับ Benchmarking กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนร๎ู ท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความร๎ูและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช๎
อบรมพัฒนาครูให๎มีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็ก ขณะเดียวกันยังบูรณา
การความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการน าความร๎ูจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ COACT ที่มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับ
บริบทพื้นที่ ท าให๎เกิดการพัฒนาระบบทั้ง 5 ด๎าน คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
3) การจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5) การมีสํวนรํวม
ของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเดิมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎ปฏิบัติอยูํแล๎ว เมื่อมี 5 ด๎านของ สสส. 
และท าให๎ระบบการท างานของศูนย์ดีขึ้น 

ครูมีการพัฒนาบุคลากรและการเปิดรับองค์ความร๎ูใหมํ ๆ ทีได๎จากหุ๎นสํวนทางสังคมอยําง
สม่ าเสมอ มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ใช๎เคร่ืองมือการสอนในรูปแบบใหมํอยูํเสมอให๎
มีความนําสนใจ มุํงเน๎นให๎เด็กมีสํวนรํวมในการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง และมีการให๎ผู๎ปกครองท า
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในทุกภาคเรียน เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการ
สอนตํอไป 
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นอกจากนี้ยังเปิดรับการสนับสนุนทรัพยากรตําง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของศูนย์จาก
หุ๎นสํวนทางสังคมอยูํเสมอ อาทิ การเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน การเชิญวิทยากรจากหนํวยงานภายนอก 
โดยบุคลากรของศูนย์มีหน๎าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหนํวยงานตําง ๆ เพื่อระดมทุนที่
จ าเป็นในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการน าองค์ความร๎ูจากหนํวยงานภายนอกเข๎ามา
ประยุกต์ใช๎จะท าให๎การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมได๎มีการวางแผนการดูแลสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กรํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล ผู๎ปกครอง และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง และมีการประชุมเพื่อแจ๎ง
กฎระเบียบ มาตรการและการปฏิบัติตนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการอบรมให๎
ความร๎ูผู๎ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กกํอนวัยเรียน และการดูแลสุขภาพ ซึ่งแนวปฏิบัติของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้ 

1. การคัดกรองสุขภาพเด็กกํอนเข๎าสูํ ศพด. โดยมีครูผู๎ดูแลอยูํหน๎าศูนย์ มีการตรวจเล็บมือ 
ความสะอาดตําง ๆ การวัดอุณหภูมิรํางกายของเด็ก หากพบวํามีไข๎จะมีการน าไปที่ห๎องพยาบาล 
และแจ๎งผู๎ปกครองให๎มารับกลับบ๎าน แล๎วพักรักษาตัวอยูํที่บ๎านกํอน เมื่อหายดีแล๎วจึงสามารถมา
เรียนกับเพื่อน ๆ ได๎ 

2. การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการใช๎เคร่ืองมือ DSPM ซึ่งได๎รับการสนับสนุนอุปกรณ์
ในการประเมินพัฒนาการเด็กและเครื่องมือในการวัดไข๎จาก สสส. โครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยมีเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลเข๎ามาให๎ความร๎ูการใช๎
เคร่ืองมือ และจะมีการประเมินทุก  3 เดือน ตามชํวงอายุของเด็ก จะมีการประเมินซ้ า 2 -3 คร้ัง และ
หากพบวําไมํผํานเกณฑ์การประเมิน จะมีการประสานกับผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งข๎อมูลผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาเด็กเข๎ามารํวมยืนยันและแจ๎งข๎อมูลตํอผู๎ปกครอง
ด๎วย และจะให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการกระตุ๎นพัฒนาการเด็กที่บ๎าน โดยการให๎เด็กท ากิจกรรม
กระตุ๎นที่เหมาะสม และถ๎าหากประเมินอีกคร้ัง เด็กไมํผํานเกณฑ์จะมีการสํงตํอไปยัง รพสต. เพื่อ
พบแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญเพื่อกระตุ๎นพัฒนาการเด็กตํอไป 

3. การให๎ความร๎ูเด็กและผู๎ปกครองในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดตําง ๆ โดยการมี
สํวนรํวมของเจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพรํระบาดของโรค โควิด – 19 และการป้องกันตนเอง เชํน การใช๎เจลแอลกอฮอล์ล๎างมือ การสวม
หน๎ากากอนามัย และการไมํออกไปบริเวณพื้นที่เสี่ยง การรักษาระยะหํางที่ปลอดภัยจากผู๎ไอหรือ
จาม เก็บตัวอยูํบ๎านเมื่อร๎ูสึกไมํสบายนอกจากนี้ยังมีโรค มือ เท๎า ปากที่ต๎องระวังเป็นอยํางมาก ให๎มี
การท าความสะอาดมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก๎วน้ า ขวดน้ า ของเด็กอยํางสม่ าเสมอ 



  181 

4. การดูแลสุขภาพฟัน โดยมีเจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เข๎ามาให๎
ความรู๎และตรวจสุขภาพชํองปาก และสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย พร๎อมทั้งสอนวิธีการแปรงฟันให๎
ถูกวิธี และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไมํกํอให๎เกิดฟันผุในภายหลัง เป็นต๎น ในสํวนของ
ครูมีการดูแลโดยให๎เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และกํอนเข๎านอนทุกคร้ัง เพื่อให๎มีสุขภาพ
ฟันที่แข็งแรง 

5. การจัดอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให๎กับเด็ก โดยเน๎นการประกอบ
อาหารที่มีคุณคําตามหลักโภชนาการครบ 5 หมูํ ซึ่งในแตํละมื้อนั้นจะมีอาหารคาวหวาน พร๎อมทั้งมี
ผลไม๎ ให๎เด็กได๎รับประทาน โดยมีการขอความรํวมมือผู๎ปกครองในการดูแลอาหารของเด็กที่บ๎าน 
ควรงดน้ าอัดลม ขนม ลูกอม อาหารที่ไมํมีประโยชน์ตําง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพของเด็ก 
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นผู๎ให๎โอกาส และจุดเร่ิมต๎นในการให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ร๎ูจักกับ
หนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ามาสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะการได๎ร๎ูจัก
หนํวยงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ได๎เข๎ารํวมโครงการ
หนํวยวิชาการเพื่อสร๎างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในการเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการรํวมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเครือขํายกํอน ที่จะมีการน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ให๎สอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ 
อีกทั้งยังได๎ไปศึกษาดูงาน (Site Visit) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎นแบบ ด๎านการจัดประสบการณ์การ
เรียนร๎ูให๎กับเด็กทางด๎านรํางกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการบูรณาการกิจกรรมใหมํ ๆ เข๎าสอดแทรกในหลักสูตร การจัดท าสื่อการเรียนร๎ู
ส าหรับเด็ก แล๎วน ามาวิเคราะห์วําในพื้นที่มีอะไรบ๎าง เพื่อให๎สอดคล๎องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
และลักษณะความสนใจของเด็ก 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย 

ในการจัดหลักสูตรการเรียนร๎ู และการจัดสภาพแวดล๎อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
สนับสนุนการเรียนร๎ูของเด็กในหลายด๎านจากการมีสํวนรํวมของครู ผู๎ปกครอง และหุ๎นสํวนทาง
สังคม ได๎แกํ 1) การมีสระวํายน้ าเพื่อใช๎ในการเรียนร๎ูการวํายน้ า ให๎เด็กฝึกรับมืออุบัติเหตุจากน้ า 2) 
การจัดแปลงเกษตรให๎เด็กนักเรียนได๎เรียนร๎ูการปลูกผักตําง ๆ ทั้งผักสลัดหรือพืชผักสวนครัว 3) 
การจัดมุมการเรียนร๎ูที่จ าเป็นเพื่อสร๎างบรรยากาศในการเรียนร๎ูให๎แกํเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ 4) การก าจัดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายตํอเด็ก โดยการจัดประชุมผู๎ปกค รอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให๎มีความปลอดภัย และในการรักษาความสะอาด คณะ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐมได๎รํวมกันด าเนิน กิจกรรม “BIG Cleaning Day”เพื่อให๎
สถานศึกษา ห๎องเรียน ตลอดจนสภาพแวดล๎อมอาคารสถานที่ ได๎มีการสะสาง มีความสะอาด 



  182 

สะดวก ถูกสุขลักษณะ และเน๎นการสํงเสริมให๎ผู๎ปฏิบัติกิจกรรมได๎ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และรักความ
สะอาด ในหนํวยงาน ท าให๎สภาพแวดล๎อมนําอยูํ และยังมีการมีหลอดไฟฆําเชื้อ ซึ่งจะมีการเปิดทุก
วันเสาร์และอาทิตย์ เป็นเวลา 5 - 10 นาทีเพื่อท าความสะอาดฆําเชื้อโรคภายในห๎องเรียน 
ในด๎านของหลักสูตรที่มีความส าคัญ คือหลักสูตรการป้องกันตนเองจากภัยตําง ๆ อาทิ การเอาตัว
รอดจากการจมน้ า มีเจ๎าหน๎าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครปฐม เข๎ามา
ให๎ความร๎ูการป้องกันตนเองจากการจมน้ า และการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุบนท๎องถนน โดย
การสวมหมวกนิรภัย เพื่อสร๎างความตระหนักร๎ูป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได๎อยํางไมํคาดคิดให๎แกํเด็ก 
ทางศูนย์จึงได๎มีการจัดโครงการหนูน๎อยปลอดภัยใสํใจสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นการสํงเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคให๎แกํเด็ก และการสาธิตการใช๎หมวกนิรภัยอยํางถูกวิธี
ให๎กับครูและเด็กปฐมวัย เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎เดินทางไปและกลับ จากบ๎านถึง
โรงเรียนอยํางปลอดภัย เพื่อลดจ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กไทยบนท๎องถนน เป็นต๎น 
และในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลนครนครปฐม ได๎สนับสนุนบุคลากรเข๎ามาชํวยเหลือในการฉีดยาฆําเชื้อภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐมด๎วย 
 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

การจัดหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม จะมีการแยกระดับชั้นการเรียนร๎ู
ของเด็ก ได๎แกํ เด็กที่มีอายุต่ ากวํา 3 ปี และ อายุมากกวํา 3 ปี เนื่องจากเน๎นให๎มีการดูแล และการ
จัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมตามชํวงวัย และมีการวางแผนการสอน ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให๎เทําทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

การจัดการเรียนร๎ูแบบโครงการ (Project Approach) ห๎องเรียนสีเหลือง โครงการ "กล๎วย 
กล๎วย" , ห๎องเรียนสีชมพู โครงการ "ข๎าวโพดแสนหวาน" ,ห๎องเรียนสีฟ้า โครงการ "มะละกอ" ,
ห๎องเรียนสีเขียว โครงการ "แตงโมแสนหวาน" เป็นการมุํงเน๎นให๎เด็กมีสํวนรํวม พร๎อมเปิดโอกาส
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัว ตอบสนองความต๎องการของเด็กที่
มีความหลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่เน๎นการปฏิบัติให๎เด็กลงมือท าด๎วยตนเอง แสดงให๎เห็นถึงสิ่ง
ตําง ๆ ตั้งแตํแนวคิดในเร่ืองแหํงความเป็นจริง การต้ังค าถามจากความสนใจที่แท๎จริง และการค๎นหา
ค าตอบในเชิงลึกของเด็กในหัวข๎อหรือเร่ืองที่เด็กสนใจ แล๎วยังสํงเสริมทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผํานการส ารวจ การสืบค๎น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลและ
ความร๎ูตําง ๆ ตามเร่ืองที่เด็กสนใจ ผํานประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช๎ความคิด
สร๎างสรรค์ทางศิลปะที่มีการประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงาน โดยบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
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หน๎าที่เป็นโค๎ชและคอยให๎ค าแนะน าเพื่อให๎เด็กได๎สร๎างสรรค์ผลงานอยํางเต็มที่และไมํตีกรอบ
ความคิดให๎แกํเด็ก  

การจัดหลักสูตร EF เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะด๎านความยืดหยุํน การใช๎ประสาท การ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า และการรอคอย ซึ่งจะมีการน าเคร่ืองดนตรีพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช๎ อาทิ กลอง
ยาว เป็นการท ากิจกรรมการเข๎าจังหวะ และการอํานนิทาน โดยการให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การอําน เพื่อฝึกทักษะให๎เด็กใช๎สมาธิ และการจินตนาการ เป็นต๎น 
 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม มีผู๎บริหารที่ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎ การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู และการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอยํางมาก ผู๎อ านวยการกองการศึกษาจะมีการประสานกับหัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยูํเสมอ โดยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครนครปฐม และครูผู๎ดูแลทุกคร้ังที่มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ โดยทุกทํานจะมีสํวนในการรํวมคิด 
รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ และรํวมประเมินผลทั้งกิจกรรมและความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวม ตลอดจน
การสรุปโครงการตําง ๆ เมื่อเกิดการมีสํวนรํวมแล๎ว ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องจะร๎ูสึกเป็นเจ๎าของ
รํวมกัน และมีความต๎องการที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนศูนย์ให๎เกิดการพัฒนา 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการเยี่ยมบ๎านพบปะผู๎ปกครอง เทอมละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการ
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และพัฒนาการของเด็ก เมื่ออยูํที่บ๎านและอยูํที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเปลี่ยนแปลงอยํางไร แตกตํางกันหรือไมํ และเป็นการสร๎างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง และเด็ก ให๎เกิดความคุ๎นเคยไว๎เนื้อเชื่อใจกัน และยังมีชํองทางการติดตํอด๎วย
แอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อแจ๎งข๎อมูลตําง ๆ ของเด็กและประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอีกด๎วย 
 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  

เทศบาลนครนครปฐมมีการจัดกิจกรรม “กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่
มุํงเสริมสร๎างให๎เด็กสุขภาพพลานามัยให๎สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย และสร๎าง
เครือขํายการท างานของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมให๎มีความเข๎มแข็ง ซึ่งมีศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 7 ศูนย์ ประกอบด๎วย 1) ศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม 2) ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก๎ว 3) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห๎วยจระเข๎ 4) ศูนย์
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พัฒนาเด็กประปานคร 5) ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเหลํากาชาด และ7) ศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมนคร ซึ่งกิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎เด็กปฐมวัยเกิดทักษะด๎านการเลํนกีฬา ร๎ูจักการแก๎ปัญหา
เฉพาะหน๎า ร๎ูแพ๎ ร๎ูชนะ ร๎ูอภัย เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางเด็ก ครู ผู๎ปกครอง ตลอดจนการมี
เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงตํอสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรค โควิด - 19 สํงผลให๎ผู๎ปกครองตระหนักในการดูแลสุขภาพบุตรหลานของตน และ
เจ๎าหน๎าที่จากเทศบาลได๎เข๎ามาสนับสนุนการฉีดพํนยาฆําเชื้อโรค การท าความห๎องตําง ๆ ของศูนย์ 
นอกจากนี้ยังสํงผลให๎ประชาชนที่อยูํในพื้นที่ตระหนักในการดูแลตนเอง งดการจัดงาน และไมํพา
ตนเองไปอยูํในพื้นที่แออัด และยังมีกิจกรรมจิตอาสาในการแจกหน๎ากากอนามัย และการประดิษฐ์
หน๎ากากอนามัยแจกให๎ผู๎ที่ขาดแคลน แสดงให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวมใจในการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน และเป็นการรับผิดชอบตํอสังคม 
 
โอกาสในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ในการพัฒนาที่มุํงเน๎นให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาอยูํเสมอ ทั้งการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในศูนย์ มีการพัฒนาองค์ความร๎ูและประยุกต์ใช๎เคร่ืองมือในการสํงเสริม
การเรียนรู๎รูปแบบใหมํภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการพัฒนา รวมไปถึงมีความสัมพันธ์
เครือขํายการชํวยเหลือจากหนํวยงานภายนอกที่ดี 

2. การสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกอยํางสม่ าเสมอ ทั้งจากหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รวมไปถึงรํวมพัฒนาแผนงานกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสํงเสริมและพัฒนาด๎านสุขภาพให๎แกํเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมตั้งอยูํในเขตเมือง ท าให๎การ
เดินทางสะดวกและได๎รับการสนับสนุน ประสานงานกับหนํวยงานอ่ืน ๆได๎สะดวกรวดเร็ว 
ภาคเอกชนมีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนกิจกรรม อาทิ ขนม ของรางวัล รํวมท าบุญ เป็นต๎น เนื่องจาก
อยูํในเขตชุมชนเมือง 

4. การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู๎ปกครอง 
เจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. หนํวยงานตําง ๆ เจ๎าอาวาส ประชาชน และพํอค๎า
แมํค๎า เข๎ามามีสํวนรํวมในการประชุม วางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎แกํเด็กภายในศูนย์ และ
รํวมงานกิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งการสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์ ทุนทรัพย์ตําง ๆ ใน
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การจัดกิจกรรม  สํงผลให๎เด็กได๎มีสื่อการเรียนร๎ูที่เพียงพอกับจ านวนคนให๎สามารถเรียนร๎ูได๎อยําง
ทั่วถึง 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเกิดที่น๎อยลงของประเทศไทย และเด็กที่เกิดสํวนใหญํเกิดจาก
ผู๎ปกครองที่ยังอายุน๎อยมากขึ้นเร่ือย ๆ ท าให๎ผู๎ปกครองที่อยูํในวัยรํุนจะมีภาระหน๎าที่ในการท างาน
และอาจจะไมํมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมและใสํใจกิจกรรมรํวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทําที่ควร ทั้งยัง
ไมํมีองค์ความร๎ูและทุนทรัพย์มากพอที่จะสนับสนุนหรือให๎ความสนใจในการเข๎ารํวมเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคม การมีสํวนรํวมกับผู๎ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะมีจ านวนลดลงเร่ือย ๆ 

จากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนคร
นครปฐมต๎องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเป็นอยํางมาก ทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนเพื่อ
ท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยูํเสมอ การปรับหลักสูตรให๎สลับกันมาเรียนเพื่อ
ไมํให๎พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความแออัดมากจนเกินไป ให๎นักเรียนเตรียมกระบอกน้ ามา
เอง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกลําวท าให๎การพัฒนาชะลอลงไป การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคม
ตําง ๆลดลง มีการประกาศปิดสถานศึกษา จึงจัดให๎มีเรียนออนไลน์ผํานทางกลุํมไลน์ โดยการอัด
คลิปการเรียนการสอนลงในกลุํมไลน์และให๎นักเรียนสํงข๎อความตอบรับทุกคน ถึงแม๎จะมีการ
ปรับตัวอยํางดีของบุคลากรของศูนย์แตํก็ไมํสามารถเสริมสร๎างพัฒนาการการเรียนร๎ูของเด็กได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเชํนเคย 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กจะมีคุณภาพได๎จ าเป็นจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุก
ภาคสํวน ในพื้นที่นั้น ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งในแตํละพื้นที่ก็จะมีหนํวยงานและองค์กรที่
แตกตํางกันไป โดยสามารถแบํงประเภทหุ๎นสํวนทางสังคมที่ส าคัญได๎เป็น 4 ภาคสํวน ได๎ดังนี้  

1.  ภาครัฐ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานหาภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สนับสนุนด๎านงบประมาณ และบุคลากร  

2.  ภาคเอกชน เป็นหนํวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ตําง ๆที่จ าเป็น 
หรือจะเป็นการสนับสนุนสถานที่ในการเสริมสร๎างการเรียนการสอนนอกสถานที่  

3.  ภาคประชาสังคม ผู๎ปกครองและชุมชนเป็นอีกสํวนหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพ การมีสํวนรํวมกับกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน การได๎รับ
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การสนับสนุนวิทยาการทางด๎านภูมิปัญญา จะสํงเสริมให๎เด็กชํวยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท๎องถิ่นนั้น ๆ และสร๎างความรักความสามัคคีกันเพื่อความรํวมมือกันในอนาคต  

4.  สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล๎เคียงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสํวน
ส าคัญการสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูใหมํ ๆ เคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอนใหมํ ให๎ทันสมัยใน
ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการพัฒนาได๎ก๎าวไปอยํางก๎าวกระโดดเพื่อให๎เด็กนักเรียนมีภูมิคุ๎มกันใน
การใช๎ชีวิตได๎ในอนาคต ทั้งนี้สถาบันการศึกษายังมีการสนับสนุนบุคลากร เชํน นักศึกษาฝึกงาน 
หรือวิทยากรที่มีความร๎ูความสามารถ เพื่อเข๎ามาชํวยกันพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการ
ด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบและ
ดูแลการรับและกระจายข๎อมูลขําวสาร รวมไปถึงสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ขอรับ
การสนับสนุนหรือกระจายการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนได๎ นอกจากนี้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมยังได๎รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ที่มีการเข๎ามา
จัดกิจกรรมเสริมสร๎างนิสัยในการออมให๎แกํเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ ให๎เด็กร๎ูจักประหยัดอดออม สร๎าง
วินัยในการใช๎เงิน นอกจากนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมยังให๎ความส าคัญกับ
การจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูและสภาพแวดล๎อมในศูนย์ฯ โดยมีการจัดท าหลักสูตรพื้นฐานในการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า โดยการมีสระวํายน้ าเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎การวํายน้ า ให๎เด็กฝึกรับมืออุบัติเหตุ
จากน้ า โดยมีเจ๎าหน๎าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข๎ามาให๎ความร๎ูการป้องกันตนเอง
จากการจมน้ า อีกทั้งทางศูนย์ฯยังมีการจัดท ากิจกรรมความรํวมมือระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครอบครัว ชุมชน โดยการท ากิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการพาเด็กไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ที่มีความส าคัญของจังหวัดเพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ูความเป็นมาของภูมิล าเนา
ตนเอง 
 

4.2.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได๎มีการสัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม
ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่  1 
ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับ
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ท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทน
หัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการสังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
หุ๎นสํวนทางสังคมที่เข๎ามาด าเนินการและรํวมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทั้งหมด 4  ภาคสํวนที่
ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ภาครัฐ ได๎แกํ 1) เทศบาลต าบลราชคราม ผู๎บริหารให๎การสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปอบรมพัฒนา
ศักยภาพตามที่ตําง ๆ อีกทั้งยังมีผู๎อ านวยการกองการศึกษาที่มีพื้นฐานด๎านสาธารณสุขคอยให๎
ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา 2) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลราชคราม และ โรงพยาบาลอ าเภอ
บางไทร มีเจ๎าหน๎าที่เข๎ามา จัดกิจกรรมหนูน๎อยฟันสวย ท าการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์เพื่อ
ป้องกันฟันผุให๎แกํเด็กปฐมวัยและให๎ความร๎ูด๎านสุขภาพแกํครู ผู๎ปกครอง และเด็ก และ 3) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) สนับสนุนหาแนวทางในการป้องกันจุดเสี่ยง
ภายในศูนย์ อาทิ เสา สนามเด็กเลํน การท าโดมปลูกผัก เป็นต๎น 

ภาคประชาชน  ได๎แกํ 1) ผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการดูแลบุตรหลานของตน และเข๎ารํวม
ในกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ เชํน กิจกรรมวันแมํ ที่เด็ก ๆ ได๎แสดงความสามารถและได๎ท ากิจกรรม
รํวมกับผู๎ปกครอง และรํวมโครงการที่ ศพด.จัดขึ้น อาทิ โครงการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งมีการจัดการ
ระบบรับสํงเด็กที่ผู๎ปกครองต๎องมาเซ็นชื่อรับเด็กด๎วยตนเอง หนูน๎อยฟันสวย เป็นต๎น 2) ผู๎น าชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมที่ ศพด. จัดขึ้นอยํางตํอเนื่อง และรํวมปรับภูมิทัศน์ภายในและรอบ ๆ 
ศพด. เนื่องจากทาง ศพด. มีการประสานงานทางหนังสือราชการให๎หนํวยงานตําง ๆ ได๎รับทราบมา
โดยตลอด 3) วัดเชิงเลน เจ๎าอาวาส มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และให๎การสนับสนุนทั้งพื้นที่ใน
การกํอสร๎างอาคาร ศพด. และมอบขนม ผลไม๎ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางตํอเนื่อง และ 4) 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ได๎แกํ เจ๎าอาวาสวัดเชิงเลน ผู๎ปกครอง และภาคี
เครือขําย 

ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา ได๎แกํ 1) หนํวยวิชาการ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ให๎การสนับสนุนงานด๎านวิชาการ แนวคิด การวางแผนงานเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และคอยให๎ค าปรึกษาสํงตํอข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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อยํางตํอเนื่อง และ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือขําย จ านวน 4 ศูนย์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ในการ
ผลิตสื่อ และการสร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ  

ภาคเอกชน ได๎แกํ พํอค๎าแมํค๎าในพื้นที่ เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการท าขนม และการ
ท าอาหารอยํางงําย และรํวมสนับสนุนของรางวัล ขนมให๎เด็กปฐมวัยเนื่องในโอกาสวันส าคัญตําง ๆ 
ตลอดจนเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น 
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมกับการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย 

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัย สํงผลให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดความ
เข๎มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเด็กเล็กตํอ
เนื่องมาจากสถาบันครอบครัว และท าให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีอยํางตํอเนื่อง จากการมีสํวน
รํวมของ ผู๎ปกครอง ชุมชน เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ เข๎ามาดูแลทั้งด๎านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
แล๎วนั้น ที่ส าคัญคือสุขภาพกาย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก เมื่อ
มีเจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.และโรงพยาบาลมาให๎ความร๎ูและชํวยดูแลเด็ก
ปฐมวัยนั้น ท าให๎เด็กมีสุขภาพที่ดี ไมํเจ็บป่วย มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

อีกทั้งยังเป็นการสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนร๎ู ภายในและภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคม สํงผลไปยังเด็กปฐมวัยที่ได๎มีโอกาสใน
การเรียนร๎ูสิ่งใหมํ ๆ จากภาคีเครือขํายที่เข๎ามาให๎ความร๎ู และท ากิจกรรมรํวมกัน ทุกคร้ังที่มีการเข๎า
มาสอนเด็กจะมีการน าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในวิชาชีพนั้น ๆ เข๎ามาให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมในการ
เรียนร๎ูและสาธิตการใช๎งานของอุปกรณ์นั้น ๆ ด๎วย อาทิ การใช๎ถังดับเพลิงฉีดใสํไฟที่ลุกไหม๎  การ
ใช๎เคร่ืองมือในการตรวจอุณหภูมิวัดไข๎ การท าอาหารและขนมตําง ๆ เป็นต๎น 
 
มีวิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม 

ส าหรับวิธีการในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ต าบลราช
คราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 

การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการกลําวทักทายด๎วยถ๎อยค าสุภาพ ด๎วยบรรยากาศที่
เป็นกันเอง และมีการสอบถามเร่ืองทั่วไปกํอนที่จะมีการสอบถามเข๎าเร่ืองภารกิจการท างาน อาจจะ
มีการเร่ิมด๎วยการน าผลงานที่โดดเดํนที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ของบุคคล หรือหนํวยงานนั้น ๆ มาเป็น
ประเด็นในการพูดคุย แล๎วให๎เขาเลําให๎ฟัง แสดงให๎เห็นถึงการให๎การยอมรับ และนับถือใน
ความสามารถของเขา ซึ่งจะกํอให๎เกิดความภาคภูมิ ใจ และความร๎ูสึกนึกคิดที่ดีตํอกันเพื่อที่จะ
รํวมงานกันในอนาคตได๎ 
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การมีภาคีเครือข่ายความสัมพันธ์เดิม (Connection) โดยมีการประสานงานเพื่อขออนุญาต
นัดหมายวันเวลาในการเข๎าพบ หรือท าการประชุมเครือขํายเดิมที่เคยรํวมงานกัน แล๎วมีการจัดท า
ท าเนียบเครือขําย ซึ่งจะสามารถทราบได๎วําเครือขํายเดิมมีใครบ๎าง บทบาทภารกิจของเครือขํายนั้น 
ๆ เป็นอยํางไร เพื่อให๎เกิดความสะดวกตํอการประสานงาน และขอความรํวมมือในอนาคตได๎ และ
ยังมีการสร๎าง Line Group เพื่อใช๎ส าหรับการติดตํอประสานงานตําง ๆ 

การประสานบุคคลส าคัญ (Key Person) ซึ่งในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามมี
หนํวยงานราชการ และสถาบันตําง ๆ มากมาย การที่มีการท าหนังสือเพื่อขออนุญาตเข๎าพบบุคคลที่
มีต าแหนํงสูงหรือมีอิทธิพลตํอความคิด จิตใจ กับคนจ านวนมาก ๆ อาทิ เจ๎าอาวาสวัดเชิงเลน ที่มีลูก
ศิษย์จ านวนมาก และ นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม ซึ่งเป็นผู๎ที่มีภาคีเครือขํายจ านวนมาก และ
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสามารถสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ทันที  

การระดมทุนเพื่อการศึกษา “จัดโต๏ะจีน” โดยการเปิดจ าหนํายบัตรโต๏ะจีนในราคาที่เป็น
ธรรมเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการจ าหนํายพวงมาลัยส าหรับ
น าไปมอบให๎บุตรหลาน ที่ท าการแสดงในงาน รายได๎หลังหักคําใช๎จํายจะมีการน ามาบ ารุงพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการจัดท าสื่อเพื่อการเรียนร๎ูตําง ๆ  
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม 

กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามท ารํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม มีดังนี้ 
กิจกรรมการจัดหลักสูตร และร่วมด าเนินการเรียนการสอน  โดยมีการเชิญผู๎ปกครองและ

ภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนปีละ 1 คร้ัง สํวนใหญํจะเป็นใน
สํวนของภาควิชาหลักสูตรท๎องถิ่น ที่จะมีการน าเนื้อหาที่มีความสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่  ภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมเข๎ามาแทรกในการสอนด๎วย ตลอดจนการเข๎ามาให๎ความรู๎เด็ก ๆ ในบางโอกาส ซึ่ง
จะท าให๎เด็กได๎เข๎าใจในเน้ือหาและตระหนักในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท๎องถิ่นด๎วย 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู๎ปกครอง ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ (สปสช.) เทศบาลต าบลราชคราม รํวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎มีการจัดสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการจุดเสี่ยงในอาคาร การปลูกต๎นไม๎รอบ ๆ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ และไว๎ส าหรับเป็นพื้นที่เรียนร๎ูนอกห๎องเรียน
ให๎แกํเดก็ ๆ และยังมีกิจกรรม Big cleaning Day ในการท าความสะอาดบริเวณภายใน และรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอีกด๎วย 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นกิจกรรมการระดมทุนเพื่อการน าไป
พัฒนาชุมชน อาทิ การท าความสะอาดวัดเนื่องในโอกาสวันส าคัญ การสมทบทุนบริจาคชํวยเหลือ
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เด็กที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา และครอบครัวที่ยากจน นอกจากนี้ยังมีการท าโรงทานบริเวณวัด
เชิงเลน เพื่อให๎เด็กปฐมวัยรู๎จักการให๎ เป็นต๎น 

กิจกรรมการเข้าวัดทุกวันพระ  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะขอให๎ผู๎ปกครอง เตรียมอาหาร
ส าหรับใสํบาตร ให๎เด็กแตํงกายด๎วยชุดสีขาว เมื่อมาสํงบุตรหลานที่ศูนย์จะมีการรํวมตักบาตร กับ
คนในชุมชน และรํวมฟังเจ๎าอาวาสวัดเชิงเลนเทศนาธรรม ปลูกผังให๎ร๎ูเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม การ
เป็นชาวพุทธที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เด็กเกิดการเรียนร๎ูและสืบสานวัฒนธรรม การท าคุณงาม
ความดีให๎คงอยูํสืบไป 
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคม สํงผลให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการพัฒนาด๎วย 4  M 
ประกอบด๎วย  

1. ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เดิมมีครูปฐมวัยที่มีหน๎าที่ในการสอนเด็กแล๎ว ยังมีผู๎ปกครอง 
ปราชญ์ชุมชน เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล เจ๎าหน๎าที่จากองค์กรตําง ๆ เข๎ามาดูแลด๎านสุขภาพ และความ
ปลอดภัยให๎แกํเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการแบํงเบาภาระครูผู๎สอนได๎ อีกทั้งยังเข๎ามารํวมในการออกแบบ
จัดหลักสูตร ตลอดจนการดูแลและจัดประสบการณ์เรียนร๎ูให๎แกํเด็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มก าลังทรัพยากร
บุคคลในการสอนเด็กให๎เพียงพอ และเหมาะสมกับหลักสูตร  

2. วิธีการปฏิบัติงาน (Method) จากการมีบุคคลองค์กรตําง ๆ เข๎ามาชํวยในการจัดการ และ
วางแผนงาน ด๎วยการให๎แนวคิด วิธีการใหมํๆ ด๎วยขั้นตอนที่ไมํยุํงยาก ประหยัดเวลา และการจัดท า
สื่อที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก พร๎อมทั้งมีการติดตามการด าเนินงาน และรํวมกันถอดบทเรียนเพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตํอไป 

3. วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการสอน (Material) ในหลักสูตรการเรียนการสอนมักจะมีการน าวัสดุ-
อุปกรณ์ ที่มีอยูํแล๎วในพื้นที่ มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เมื่อมีหุ๎นสํวนทาง
สังคมโดยเฉพาะผู๎ปกครองจะมีการรํวมสมทบทุน วัตถุดิบในการจัดท าสื่อการสอน  และรํวม
ประดิษฐ์ด๎วย ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์ สํงผลให๎ลด
การสิ้นเปลืองทรัพยากร และใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎คุ๎มคํามากที่สุด 

4. เงินทุน (Money) จากการรํวมสมทบทุนของผู๎ปกครองและภาคีเครือขําย ชํวยให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามารถน าเงินทุนมาบริหารจัดการในการพัฒนาศูนย์ และการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับเด็กได๎ และสามารถมีทุนในการรํวมท าบุญบริจาค ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตําง 
ๆ ของชุมชนได๎  
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จากการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนของหุ๎นสํวนทางสังคมในด๎านตําง ๆ หัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู๎ดูแลเด็ก จะมีการเชิญผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมในการวางแผนบริหาร
จัดการทุกคร้ัง เพื่อเป็นการชี้แจงและแสดงความโปรํงใสในการด าเนินงาน 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีจะต๎องมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตร
การศึกษา และการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎แกํเด็กอยํางหลากหลาย ทั้งภาคประชาชน 
ผู๎ปกครอง ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการน าความร๎ูความสามารถของแตํละบุคคลและองค์กรเข๎า
มาประยุกต์ใช๎ สอดแทรกเนื้อหาให๎มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยเน๎นความร๎ูที่มีการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเสริมสร๎างทักษะให๎เด็กสามารถเรียนรู๎และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

อีกทั้งลักษณะของอาคาร สภาพแวดล๎อมมีความเหมาะสม มีการออกแบบให๎อากาศ
สามารถถํายเทได๎สะดวก มีต๎นไม๎ให๎ความรํมร่ืน และมีความปลอดภัยให๎เด็กสามารถเรียนร๎ูได๎อยําง
เต็มที่ มีการท าความสะอาดห๎องเรียน พื้นอาคาร ห๎องน้ า ของเลํน ให๎สะอาดอยูํเสมอ เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อโรคตําง ๆ สูํเด็กได๎ ตลอดจนการมีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู๎ที่เป็นสัดสํวน และมีมาตรฐาน 

ที่ส าคัญคือ มีครูปฐมวัยที่มีใจรักในการดูแลเด็กด๎วยใจจริง มีความเมตตาที่จะคอยให๎ความร๎ู
เสมือนการให๎ความร๎ูบุตรหลานของตน ที่มีเป้าหมายให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยมากที่สุด มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีอยํางเป็นกันเอง ให๎เด็กและผู๎ปกครองสามารถสอบถามข๎อมูลและเข๎าถึงได๎งําย ซึ่ง
น าไปสูํการที่ผู๎ปกครองมีความไว๎วางใจ ให๎การยอมรับและมั่นใจที่จะให๎บุตรหลานเข๎าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแหํงนี้ 
 
การด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

ในการด าเนินงานเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได๎นั้น จะต๎องมีการประเมินตนเองใน
สภาพการณ์ปัจจุบันมีการด าเนินงานอยํางไร และมีการเปิดโอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคมได๎มีสํวน
รํวมในการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด๎วยวํามีการสอนและดูแลเด็กอยํางไร และผลที่ได๎พัฒนาการ
เด็กเป็นอยํางไรเพื่อรํวมวางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม เทศบาลต าบลราชคราม ได๎ให๎ความส าคัญตํอความ
รํวมมือระหวํางบ๎านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดการศึกษาเป็นอยํางมาก จึงได๎มีการจัดประชุม
ผู๎ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และนายกเทศมนตรีต าบลราชคราม ได๎ให๎ความส าคัญโดยมีการ
ขอความรํวมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องภาคีเครือขํายตําง ๆ เข๎ารํวมด๎วย เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนร๎ู
ของเด็กให๎เรียนอยํางมีความสุข สามารถเรียนร๎ูได๎ด๎วยตนเอง ได๎ลงมือทดลองปฏิบัติจริง มี
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ประสบการณ์ตรง ซึ่งมีการขับเคลื่อนและบริหารงานโดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสถานศึกษา
รํวมกับชุมชน จึงเป็นที่มาของ ราชครามโมเดล ดังนี้ 

“ราชครามโมเดล” มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยใช๎ 5 รูปแบบ ได๎แกํ 
1) การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช๎วัฏจักรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงาน มีการวางแผน 
การด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก๎ไข 2) การมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎านเด็ก เกํง ดี มี
คุณธรรม สามารถด ารงอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ครูผู๎ดูแลเด็กมีความมุํงมั่นท างาน เสียสละ 
อดทน ทุํมเท เพื่อสร๎างเยาวชนที่ดีในอนาคต 3) การจัดสภาพแวดล๎อม มีความรํมร่ืน สะอาด 
สวยงาม และมีความปลอดภัยมี แหลํงเรียนร๎ูที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับเด็ก 4) ความร๎ูคูํ
คุณธรรม เน๎นให๎เด็กทุกคนเป็นคนเกํง ดี มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม พูดจาสุภาพ ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม 8 ประการ และ 5) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ปกครอง ชุมชน 
ผู๎น าศาสนา ผู๎บริหาร คณะกรรมการศูนย์ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเครือขําย มีความสามัคคี 
รํวมใจ รํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ รวมทั้งให๎การสนับสนุนการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ราชครามให๎มีคุณภาพ สามารถเป็นแหลํงศึกษาดูงานได๎ 

 ดังนั้น ผู๎ปกครองจึงมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราช
คราม เมื่อมีการเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยจะมีผู๎ปกครองให๎ความสนใจและพาบุตรหลานมาสมัคร
เป็นจ านวนมากถึงประมาณ 100 คน ซึ่งในแตํละปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามสามารถรับเด็ก 
อนุบาล 1 ได๎เพียง 50 คนตํอปี เพื่อให๎ครูสามารถดูแลเด็กได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดี  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ให๎ความส าคัญในการดูแลเด็กในด๎านสุขภาพทั้งรํางกาย 
และจิตใจ เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัย โดยเร่ิมจากการมีผู๎อ านวยกองการศึกษา ที่มี
ความร๎ูความสามารถทางด๎านสาธารณสุข ได๎มีการจัดหาภาคีการศึกษาด๎านวิชาการ ด๎านสุขอนามัย
เด็ก และยังประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล.) ให๎เข๎ามาดูแลสุขภาพของเด็ก ๆ ด๎วย ซึ่งจุดมุํงหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเน๎น
การสํงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก โดยไมํเรํงรัดวําเด็ก ๆ ที่เข๎ามา เรียนในศูนย์แล๎ว
ต๎องทํองพยัญชนะไทย หรือภาษาอังกฤษให๎ได๎ แตํจะเน๎นพัฒนาการด๎านกล๎ามเนื้อ มัดเล็กมัดใหญํ 
ด๎านอารมณ์ สุขภาวะ โดยการสํงเสริมผํานการวาดรูป ปั้นดินน้ ามัน ซึ่งจะมีการสื่อสารกับ
ผู๎ปกครองให๎รับทราบแนวทางในการพัฒนารํวมกัน 

ในทุกเช๎าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ตั้งแตํเดินเข๎ามาในประตูร้ัว เด็กจะกลําว
ทักทายกับคุณครูที่หน๎าประตู และจะมีครูปฐมวัยคอยสอบถามและวัดไข๎ คัดกรองและตรวจสุขภาพ
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ของเด็กเพื่อแยกเด็กที่ไมํสบายให๎อยูํในห๎องคัดกรอง หากอุณหภูมิรํางกายอยูํในระดับปกติเด็กจะ
เดินขึ้นไปเก็บกระเป๋า แล๎วเตรียมพร๎อมส าหรับการท ากิจกรรมตํอไป หลังเข๎าแถวเคารพธงชาติ เด็ก
จะมีการทบทวนวิธีการล๎างมือ 5 ขั้นตอน กํอนจะเดินเรียงแถวเข๎าห๎องเรียน เพื่อเรียนร๎ูกิจกรรม
ตํอไป 

อีกทั้งยังมีการจัดโครงการหนูน๎อยฟันสวย สํงเสริมให๎เด็กแปรงฟันอยํางถูกวิธี รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ เพื่อป้องกันฟันผุ โดยการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการศูนย์ ผู๎ปกครอง ครู 
เจ๎าหน๎าที่ทันตแพทย์จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. และโรงพยาบาลบางไทร ในการดูแล
จะมีการเตรียมแก๎วน้ า แปรงสีฟัน และผ๎าเช็ดหน๎า วางเรียงเป็นระเบียบ พร๎อมระบุชื่อและรูปถําย
ของแตํละคน เป็นสัญลักษณ์ของใช๎ของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของการท าให๎เด็กฟันผุ 2) วางแผนการด าเนินงาน ในการดูแลสุขภาพปากและชํองฟัน 
จัดโครงการหนูน๎อยฟันสวนทุกปี โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลบางไทรมาเคลือบฟลูออไรด์ ตรวจ
สุขภาพฟันปีละ 1 ครั้ง และ หมอฟันจาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.เข๎ามาตรวจสุขภาพชํอง
ปากและฟันเทอมละ 1 คร้ัง ศพด. จัดประกวดหนูน๎อยฟันสวยตรงกับวันแมํแหํงชาติ ให๎ผู๎ปกครอง
เข๎ารํวมด๎วย ในสํวนของครูสํงเสริมให๎เด็กแปรงฟันและบ๎วนปากกํอนเข๎าห๎องเรียน หลังรับประทาน
อาหารและกํอนเข๎านอนทุกวัน และ 3) การประเมินโครงการ ติดตามสุขภาพชํองปากและฟันของ
เด็ก สอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครองง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผล ซึ่งผลที่ได๎เด็กมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพฟันของตนเอง แปรงฟันอยํางถูกวิธี พํอแมํให๎ความส าคัญมากขึ้นและลด
ปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัยได๎ 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ๆ ด๎วยเคร่ืองมือ DSPM (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual : คูํมือเฝ้าระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดย
เจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.เข๎ามาให๎ความร๎ูการใช๎เคร่ืองมือ  มีการประสานกับ
ผู๎ปกครอง ในการตรวจและรับร๎ูผลพัฒนาการของเด็ก หากพบวําไมํผํานเกณฑ์การประเมินจะมีการ
ให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในกระกระตุ๎นพัฒนาการเด็กโดยให๎คูํมือการประเมินพัฒนาการเด็ก(สมุดสี
ชมพู) ให๎แกํผู๎ปกครองเพื่อให๎สามารถไปประเมินและกระตุ๎นเด็กได๎ที่บ๎าน และในทุก 3 เดือน จะมี
การประสานงานไปยัง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เพื่อเข๎ามาตรวจเช็คสุขภาพของเด็ก ๆ 
เป็นประจ าอีกด๎วย ถึงแม๎วําจะมีผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานภายนอกเข๎ามาชํวยดูแลเด็ก แตํผู๎ที่อยูํ
ใกล๎ชิดเด็กคือคุณครู นอกจากจะมีความเข๎าใจมีความร๎ูความสามารถด๎านสอนและการดูแลเด็ก
ปฐมวัยแล๎ว ครูยังมีความเข๎าใจด๎านพัฒนาการตําง ๆ ของเด็กในเบื้องต๎น กลําวคือ เป็นผู๎คัดกรอง
และคอยสังเกตดูวําเด็กคนใดมีพัฒนาการที่ลําช๎า เพื่อที่จะสามารถเข๎าชํวยในการกระตุ๎นพัฒนาการ
เด็กได๎ทันที และต๎องคอยอัพเดทข๎อมูลด๎านสุขภาพเหลํานี้ให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 
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ในสํวนของผู๎ปกครอง จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน การท า
กระเป๋านิทาน และมีการเปิดให๎ยืมในทุกวันศุกร์ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีในการเรียนการสอน 
เชํน อังกะลุง กลอง พร๎อมทั้งเข๎ามาให๎ความร๎ูและจัดประสบการณ์เรียนร๎ูแกํเด็ก เมื่อผู๎ปกครองมี
ความใกล๎ชิดกับตัวเด็กตั้งแตํแรกคลอด ซึ่งการสํงเด็กเข๎ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให๎เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น เชํน กล๎าแสดงออก มีระเบียบวินัย พร๎อมทั้งมีการคอยกระตุ๎นพัฒนาการเด็กที่บ๎าน
ให๎มีความเหมาะสมกับชํวงวัยอีกด๎วย   
 
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย 

นายกเทศมนตรีฯ มีการสํงเสริมให๎ครูปฐมวัยได๎เข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยําง
ตํอเน่ือง โดยครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอบรมงานวิชาการ ทั้งด๎าน
การสอนและงานพัฒนาการเด็ก โดยจะมีการท างานอยํางใกล๎ชิดรํวมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะด๎านกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหนํวยงานวิชาการที่เข๎ามาให๎ความร๎ู
ให๎กับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได๎เข๎ารํวมการอบรม และอยูํในโครงการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเส ริมสุขภาพ 
(สสส.) และผํานการประเมิน 5 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารจัดการ การจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัย
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู การดูแลสุขภาพ และการมีสํวนรํวม
ของครอบครัวชุมชน และยังมีขยายเครือขํายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 5 ศูนย์  โดยได๎มีการพัฒนา
องค์ความรู๎มาอยํางตํอเน่ืองเรียกวํา “ราชครามโมเดล” เป็นศูนย์เรียนร๎ูด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่ง
ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามสามารถเป็นวิทยากรให๎ความร๎ูแกํผู๎ที่สนใจและครู ศพด.
เครือขําย ผู๎ที่มาศึกษาดูงานได๎ 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย 

ในการจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูและพัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาศูนย์นั้น ครูรํวมกับ
ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขําย มีการด าเนินงานภายใต๎แนวคิด “สุขภาพรํางกายและพัฒนาการที่ดี 
ต๎องมาพร๎อมกับคุณภาพสิ่งแวดล๎อมรอบตัวที่ดี” จึงได๎มีการจัดหลักสูตรการเตรียมความพร๎อมเด็ก
กํอนเข๎าเรียนศูนย์ และเมื่อเปิดภาคเรียนจะมีการให๎เด็กปรับตัว 1-2 เดือน เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติให๎
เด็กได๎ปรับตัวเข๎ากับสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และเพื่อนใหมํได๎ ได๎แกํ 1) ชํวง 2 สัปดาห์กํอนเปิดเทอม 
ในคร่ึงวันแรกมีการพูดคุยท าความเข๎าใจผู๎ปกครอง วันที่ 2-5 ให๎ผู๎ปกครองมาสํงให๎เด็กปรับตัวที่
ศูนย์และรับกลับบ๎าน วันที่ 6-10 ให๎เด็กอยูํกับเพื่อนเพื่อเรียนรู๎กรท ากิจกรรม เหมือนสถานการณ์จริง 
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ผลคือเด็กสามารถปรับตัว เกิดความคุ๎นเคยได๎เร็วขึ้น สามารถชํวยเหลือตนเองได๎ เชํน การล๎างมือ 
แปรงฟัน เข๎าห๎องน้ า เป็นต๎น 

อีกทั้งยังมีการออกแบบวิชาที่สอนออกเป็น 4 วิชาหลัก ได๎แกํ 1) วิชารํางกายของเด็ก ๆ  
2) บุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก เชํน ครอบครัว บ๎าน วัด โรงเรียน 3) ธรรมชาติรอบตัว และ 4) สิ่ง
ตําง ๆ รอบตัวเด็ก ซึ่งเด็กตั้งแตํอนุบาล 1 ถึง 3 จะได๎เรียนทั้ง 4 วิชานี้เหมือนกันทั้งหมด แตํจะมีการ
เพิ่มความซับซ๎อนขึ้น เมื่อเลื่อนชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเมื่อถึงอนุบาล 3 เด็ก ๆ จึงจะได๎เรียน
วิชาการพื้นฐาน เพื่อเตรียมเข๎าโรงเรียนระดับประถมศึกษาตํอไป หลักสูตรดังกลําวจะมีการ
ออกแบบไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ที่เน๎นการอบรม ให๎
การศึกษา และได๎รับพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของนักเรียนแตํละคน  

ในสํวนของการจัดสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ของ
วัดเชิงเลน ซึ่งเจ๎าอาวาสวัดเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็ก จึงให๎พื้นที่เพื่อสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้น โดยการวําจ๎างสถาปนิกที่เคยไปดูงานจากญ่ีปุ่นมาออกแบบ และกํอสร๎างเสร็จเมื่อปี 2550 
จากนั้นจึงเร่ิมหาแนวรํวมภาคีเครือขําย แลกเปลี่ยนข๎อมูลเพื่อพัฒนาศูนย์เร่ือยมา โดยลักษณะของ
อาคาร เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ครึ่งบนโผลํพ๎นดิน อีกคร่ึงอยูํชั้นใต๎ดิน มีทั้งหมด 4 อาคาร 
วางล๎อมกรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ตรงกลางจะมีเสาธง สนามหญ๎า สวนหยํอม และมีการปลูก
ต๎นหูกระจงสูงใหญํคอยให๎รํมเงาแกํเด็ก ๆ เวลาเข๎าแถวเคารพธงชาติ  และหากยืนหันหน๎าหาเสาธง 
บริเวณด๎านหลังของเด็ก ๆ จะมีน้ าตกเทียมที่ให๎ละอองเย็นและสํงเสียงคลอเบา ๆ ตลอดวัน 

อีกทั้งยังได๎มีนวัตกรรม “ส ารวจสิ่งแวดล๎อมปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู” 
มีการส ารวจหาจุดเสี่ยง รํวงวางแผน และปรับเปลี่ยนเป็นแหลํงกิจกรรมการเรียนร๎ูของเด็ก โดยการ
มีสํวนรํวมของครู ผู๎ปกครอง และมีการประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ รพสต.และ สปสช. เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันจุดเสี่ยงรํวมกัน เชํน พบวําเสามีลักษณะเป็นเหลี่ยม จะมีการหุ๎มเบาะไว๎
ป้องกันเด็กที่วิ่งเลํนซุกซน สนามเดิมเป็นทรายมีการปรับเปลี่ยนเป็นแหลํงเรียนร๎ู การท าโดมเพื่อ
ปลูกผักในรํม เป็นต๎นได๎จัดบรรยากาศภายในห๎องเรียน ความกว๎างของห๎องเรียนแตํละห๎องที่เป็น
ห๎องโถงเพียงพอให๎เด็ก ๆ ได๎ท ากิจกรรมกระโดดโลดเต๎น อีกทั้งยังมีสื่อการสอนและของเลํนอยําง
หลากหลาย ให๎เด็ก ๆ ได๎เลํนในชั่วโมงพักผํอน  
 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ราชครามโมเดล มีการจัดหลักสูตรที่มีการยึดหลักสูตรของกรมฯ เป็นหลักเนื้อหาการสอน
มีการประยุกต์และปรับใช๎อยํางเหมาะสมกับแตํละบริบทขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม จึงได๎
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สร๎างเคร่ืองมือและท าฐานการเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีคุณภาพ โดยการมีสํวนรํวมของครู
ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ปกครอง ตลอดจนหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านตําง ๆ เข๎ามาประชุม
วางแผนในการจัดหลักสูตร ซึ่งสามารถเสนอเนื้อหาการเรียนร๎ูใหมํ ๆ ให๎เหมาะสมกับบริบท และ
ชํวงวัยของเด็ก ๆ ด๎วย จึงเป็นที่มาของ “ต๎นไม๎แหํงการเรียนรู๎ 12 ต๎น” ดังนี ้

ต๎นไม๎แหํงการเรียนร๎ู 12 ต๎น ได๎แกํ 1) ด๎วยรักและหํวงใย 2) แหลํงเรียนร๎ูปลอดภัย จัด
สภาพแวดล๎อมลดจุดเสี่ยงทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 3) ใสํใจสิ่งแ วดล๎อม 4) 
เตรียมพร๎อมสูํพัฒนาการ 5) อาหารถูกหลัก 6) สวนผักปลอดสาร 7) เน๎นด๎านอนามัย 8) สนใจการ
เรียนร๎ู 9) คุณครูชํวยเสริม 10) เพิ่มพูนปัญญา 11) พัฒนากายใจ และ12) รํวมกันแก๎ไขและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งแนวทางนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีบริบทเหมือนหรือใกล๎ เคียงกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านราชคราม สามารถเข๎ามาเรียนร๎ูและน าไปปฏิบัติได๎ และในปัจจุบันอยูํในสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรค โควิด-19 ทางศูนย์จึงได๎มีการปรับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ ด๎วย
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครู
ได๎มีการแนะน าแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการท ากิจกรรม หรือรํวมท ากิจกรรมกับบุตร
หลานไปพร๎อม ๆ กับครูห๎องเรียนต๎นทาง และให๎ผู๎ปกครองเตรียมอุปกรณ์ที่หาได๎ภายในบ๎าน เชํน 
กระดาษ ดินน้ ามัน กาว กรรไกร วัสดุรีไซเคิลมาใช๎ในกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ 
 
การท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
และการดูแลเด็กปฐมวัย 

นายกเทศมนตรี รํวมกับหัวหน๎าศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให๎มีการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ เข๎าใจถึงนโยบายและแนวทาง
ในการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร๎อมของเด็กปฐมวัย รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 
โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการ
เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายก
ฯจึงมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพ เด็กทุกคนจบการศึกษาไปอยํางมี
ความร๎ู มีความสามารถที่มีศักยภาพอยํางเต็มที่ โดยเชื่อมั่นวําจะเป็นศูนย์ต๎นแบบให๎กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอื่น ๆ  

นอกจากนี้ยังมีการเปิดบ๎านจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมของครูผู๎ดูแล และ
ของเด็กปฐมวัย พร๎อมทั้งมีกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู รํวมกับศูนย์เครือขําย ทั้ง 5 แหํง 
เพื่อพัฒนาการจัดหลักสูตร การผลิตสื่อ และนวัตกรรมใหมํ ๆ เพื่อน ามาใช๎ในการดูแลและพัฒนา
เด็ก อาทิ การท ากลํองผ๎าเช็ดมือ การออกแบบห๎องเรียน อาคารสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น และมีการ
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ประสานงานเชิญหนํวยงานในพื้นที่เข๎ารํวมกิจกรรมและเข๎าศึกษาดูงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
พื้นที่ได๎  ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง และคนในชุมชน 
ซึ่งวิธีการนี้ท าให๎ครูได๎รับความร๎ูเพิ่มเติม และท าให๎สามารถสื่อสาร เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู๎ปกครอง และชุมชน ได๎ดียิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมประสบการณ์การเรียนร๎ูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครือขําย โดยการจัดท าแบบประเมินและออกแบบหลักสูตร School-readiness ให๎ศูนย์เครือขํายได๎
ประเมินตนเองเบื้องต๎น เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู เป้าหมาย เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาตําง 
ๆ หากพบวําไมํสอดคล๎องกันจะมีการรํวมกันพัฒนาแบะปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดท าแบบ
ประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรตํอไป 
 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  

จากการจัดกิจกรรมตําง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน พร๎อมทั้งกิจกรรมทางศาสนา และศีลธรรมตําง ๆ สํงผลให๎
ผู๎ปกครองและเด็กได๎ตระหนักถึงการท าคุณงามความดี จึงได๎มีการเข๎าวัด ฟังธรรมบํอยคร้ังมากขึ้น  
และหากวําวัดมีการให๎รํวมบริจาคท าบุญ ผู๎ปกครองจะมีการระดมทุน และประสานงานไปที่วัดเพื่อ
รํวมท าบุญเป็นคณะมากขึ้น รวมไปถึงการดูแลเด็กด๎านความปลอดภัย ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การดูแลเด็กรับ-สํง เด็กถึงที่บ๎าน การจราจรตําง ๆ ในเขตชุมชนจะมีการลดความเร็วในการขับขี่
ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการรํวมด๎วยชํวยกันในการไมํทิ้งขยะลงแมํน้ า 
ให๎มีการทิ้งขยะลงถัง เพื่อให๎ชุมชนมีความสะอาด และนําอยูํ  

ที่ส าคัญคือการจัดงานวันแมํรํวมกับกิจกรรมหนูน๎อยฟันสวยด๎วยสายใยรักจากแมํ ซึ่งจะมี
การเชิญผู๎ปกครอง ภาคีเครือขํายเข๎ารํวม และมีเจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. รํวม
ด๎วย ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการท าบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎งเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล กิจกรรมถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี แดํสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรม
การให๎ความร๎ูเกี่ยวกับเร่ืองการดูแลสุขภาพชํองปากแกํผู๎ปกครอง การตรวจสุขภาพฟัน และการ
ประกวดหนูน๎อยฟันสวย ซึ่งกิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎ผู๎ปกครองตระหนักและให๎ความส าคัญกับ
การดูแลสุขภาพฟันขอบุตรหลาน และตนเองมากขึ้น เมื่อมีความร๎ูแล๎ว จึงมีความกล๎าที่จะเข๎าไปพบ
ทันตแพทย์ที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เพื่อตรวจสุขภาพฟันมากยิ่งขึ้น 

มีการจัดงานสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเลํนกีฬาสัมพันธ์ระหวําง
เด็กกับผู๎ปกครอง และครู ให๎เด็กได๎พัฒนาความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ เชํน กล๎ามเนื้อแขน 
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ขา มือ ล าตัว ที่มีกฎกติกาข๎อตกลงในการเลํน และมีการตัดสินแพ๎-ชนะ ทั้งนี้มุํงให๎เด็กได๎พัฒนาทั้ง
ทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมไปพร๎อมกัน และในชํวงเย็นจะมีการจัดงานให๎เด็กได๎
แสดงความสามารถ ของแตํละชั้นปีเพื่อให๎เด็กมีความกล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออก 

ในด๎านของการสํงตํอข๎อมูลเด็กปฐมวัย ทางครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎มีการรายงาน
พัฒนาการ สติปัญญาและพฤติกรรมของเด็กให๎กับ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. และ
ผู๎ปกครองของเด็กให๎ทราบ เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎ทราบสถานการณ์ของเด็ก และให๎มีการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาเด็กตํอไป และมีการสํงข๎อมูลไปยังโรงเรียนในระดับประถมศึกษา แล๎วครูใน
ประถมศึกษาจะมีการปรับพื้นฐานเด็กกํอนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎เด็กเกิดความคุ๎น
ชินกับบรรยากาศการเรียนที่มีความซับซ๎อนมากขึ้น เพื่อให๎การดูแล และพัฒนาการเด็กเป็นไปอยําง
ตํอเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การประชุมชี้แจง ให๎หุ๎นสํวนทางสังคมทราบแนวทางการพัฒนาเด็กให๎เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรม ตั้งแตํวันแรกคือการประชุม
ผู๎ปกครอง เนื่องจากทุกคนจะได๎ท าความเข๎าใจสิ่งส าคัญตํอการรํวมกัน และการดูแลให๎ลูกหลานให๎
มีคุณภาพที่ดีอยํางตํอเน่ือง ทั้งในขณะอยูํที่บ๎านและอยูํที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2. ทีมบริหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการมี
สํวนรํวมของคนในพื้นที่ โดยเร่ิมจากการพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณ และ
กิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์ได๎จัดขึ้น และสนับสนุนงบประมาณให๎ครูปฐมวัยได๎มีโอกาสเข๎ารํวมการ
อบรม เพื่อน าความร๎ูมาพัฒนาศูนย์ของตนเอง และมีผู๎อ านวยการกองการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
งานด๎านสาธารณสุข ซึ่งเป็นงานที่ส าคัญมากตํอเด็ก 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู โดยการให๎ครูผู๎ดูแลเด็กได๎มีโอกาสออกไปเรียนร๎ูและ
กลับมาออกแบบการเรียนการสอนรํวมกับผู๎ปกครอง ภาคีเครือขําย อาทิ การจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน ทักษะ การพัฒนาสมอง ทักษะความจ า และการมีวินัย เป็นต๎น และมีสํวนรํวมในการสอน 

4. มีอาคาร สภาพแวดล๎อมที่ดี การออกแบบอาคารให๎เด็กได๎อยูํในพื้นที่ที่ปลอดภัย และมี
ห๎องเหมาะส าหรับการประชุม วางแผน การท างานรํวมกับภาคีเครือขําย มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการใช๎
ความคิด และการสร๎างสรรค์ผลงานและการประชุม จะสํงผลให๎งานออกมาดี และมีคุณภาพ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
1. เด็กรุํนใหมํมีโอกาสเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เชํน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ท า

ให๎เด็ก ๆ บางคนติดเกม ติดโทรศัพท์ แตํเมื่อมาเข๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูจะไมํให๎เลํนโทรศัพท์ 
เนื่องจากจะท าให๎เด็กมีสมาธิสั้น ไมํร๎ูจักการรอคอย ซึ่งต๎องใช๎เวลาจึงจะปรับให๎เด็กเข๎าเรียนร๎ูกับ
เพื่อน ๆ ให๎ได ๎

2. ในสถานการณ์แพรํระบาดของโรคโควิด – 19 ต๎องใช๎การเรียนแบบออนไลน์ เด็กใน
พื้นที่สํวนมากมักอาศัยอยูํกับตา ยาย ปู่  ยํา เนื่องจากพํอแมํต๎องออกไปท างานตํางถิ่น ไมํมีเคร่ืองมือ
สื่อสาร หรือโทรศัพท์มือถือาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านาร์ทโฟน ท าให๎เด็กไมํได๎รับการ
เรียนรู๎เหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ ตํอเนื่องไปยังภาคีเครือขํายไมํสามารถเข๎ามารํวมกิจกรรมได๎ เนื่องจากมี
ความกังวลเร่ืองการระบาดของโรค 
โควิด – 19 กิจกรรมตําง ๆ จ าเป็นต๎องงดการจัดงาน 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลราชครามเป็นพื้นที่แหํงการเรียนร๎ูของบุตรหลาน 
และเป็นแหลํงเรียนร๎ูของชุมชน ที่เน๎นให๎ความส าคัญของบ๎าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการเข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาเด็ก การจัดกิจกรรมตําง ๆ กลําวคือ 1) บ๎าน หมายถึงครอบครัว ผู๎ปกครอง
ของเด็กปฐมวัยที่เป็นผู๎ใกล๎ชิดเด็กมากที่สุด การมีสํวนรํวมในการดูแลและท าการเรียนการสอน จะ
ท าให๎ครอบครัวมีความอบอํุน มีความสุขและมีความภาคภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในการถํายทอด
ความร๎ูให๎แกํเด็ก รวมไปถึงคนในชุมชน ตั้งแตํ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ปราชญ์ชาวบ๎าน คนในชุมชน ที่
สนับสนุนทั้งแรง และทรัพยากรตําง ๆ ที่มีในชุมชน 2) วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เจ๎า
อาวาสให๎การสนับสนุนสถานที่ในการท ากิจกรรม งานวันส าคัญตําง ๆ ชํวยขัดเกลาให๎เด็กมี
ศีลธรรมประจ าใจ และร๎ูจักการให๎ และ 3) โรงเรียน คือสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครือขําย โรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เข๎ามาให๎ความร๎ู ทักษะการ
เตรียมพร๎อมของเด็กสูํโรงเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น และรํวมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูแนวคิดวิธีการสอนที่
มีความเหมาะสมแกํเด็ก  

อีกทั้งหนํวยงานภาครัฐที่มีความส าคัญควรเร่ิมตั้งแตํระดับจังหวัด ผู๎วําราชการจังหวัด 
นายอ าเภอจะต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งการเข๎ามาของนักวิจัยหรือนักวิชาการ
ตําง ๆ ควรมีการประสานงานไปในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอกํอน เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ของ
หนํวยงานได๎ทราบข๎อมูลขําวสาร และ ท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่ืน ๆ ได๎ทราบขําว ให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนางานด๎านการสอนและการดูแลพัฒนาเด็กเล็กให๎ดี
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ยิ่งขึ้นไปพร๎อม ๆ กัน และในสํวนของหนํวยงานในพื้นที่ควรมีการประสานไปยังโรงพยาบาล หรือ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. ให๎เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความเหนียวแนํน เนื่องจากจ าเป็น
ที่จะต๎องใกล๎ชิด และดูแลสุขภาพ พัฒนาการเด็กอยํางตํอเน่ือง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชครามมี
วิธีการ และชํองทางในการหาหุ๎นสํวนทางสังคม โดยเน๎นการประสานบุคคลส าคัญ (Key Person) 
การท าหนังสือเพื่อขออนุญาตเข๎าพบบุคคลที่มีต าแหนํงสูงหรือมีอิทธิพลตํอความคิด จิตใจ กับคน
จ านวนมาก ๆ และการระดมทุนเพื่อการศึกษา “จัดโต๏ะจีน” โดยการเปิดจ าหนํายบัตรโต๏ะจีนใน
ราคาที่เป็นธรรมเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการด าเนินงานใน
ลักษณะนี้ท าให๎ศูนย์ฯได๎รับประโยชน์ทั้งในด๎านทรัพยากรมนุษย์ (Man) วิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการสอน (Material) และเงินทุน (Money) นอกจากนั้นทางศูนย์ฯยังมี
การจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูเพื่อให๎เอ้ือตํอการเรียนร๎ูของเด็กโดยการออกแบบวิชาที่สอนออกเป็น 4 
วิชาหลัก ได๎แกํ 1) วิชารํางกายของเด็ก ๆ 2) บุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก เชํน ครอบครัว บ๎าน วัด 
โรงเรียน 3) ธรรมชาติรอบตัว และ4) สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก และการจัดท า นวัตกรรม “ส ารวจ
สิ่งแวดล๎อมปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎” มีการส ารวจหาจุดเสี่ยง รํวงวางแผน และ
ปรับเปลี่ยนเป็นแหลํงกิจกรรมการเรียนร๎ูของเด็ก โดยการมีสํวนรํวมของครู ผู๎ปกครอง และมีการ
ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ รพสต.และ สปสช. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันจุดเสี่ยงรํวมกัน อีกทั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม ยังได๎มีการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย คือ หลักสูตรต๎นไม๎แหํงการเรียนร๎ู 12 ต๎น” ได๎แกํ 1) ด๎วยรักและหํวงใย 2) แหลํงเรียนร๎ู
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล๎อมลดจุดเสี่ยงทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 3) ใสํใจสิ่งแวดล๎อม 
4) เตรียมพร๎อมสูํพัฒนาการ 5) อาหารถูกหลัก 6) สวนผักปลอดสาร 7) เน๎นด๎านอนามัย 8) สนใจ
การเรียนร๎ู 9) คุณครูชํวยเสริม 10) เพิ่มพูนปัญญา 11) พัฒนากายใจ และ12) รํวมกันแก๎ไขและ
พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เหมาะสมตามชํวงวัย 
 

4.2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา 
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อย จังหวัดนครราชสีมา 

และได๎มีการสัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคี
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เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎
ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย 
และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎ วิจัยจึงได๎
น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการสังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อย จังหวัดนครราชสีมา มีการด าเนินงานที่มี
หุ๎นสํวนทางสังคมจากหลายภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได๎จากภาคี
เครือขํายที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีที่เข๎ามาให๎การสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน มีทั้งหมด  3  ภาคสํวนที่
ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ภาครัฐ ได๎แกํ 1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดโอกาสให๎เด็กได๎เข๎าเรียนร๎ูในห๎อง
ทันตกรรม และเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย์ได๎สาธิตการตรวจสุขภาพฟัน และแนะน าห๎องท าแผล 
ตลอดจนสาธิตวิธีการท าแผลเบื้องต๎นให๎เด็ก ๆ ได๎เรียนร๎ู 2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สวน
พริกไทย เข๎ามาตรวจสุขภาพชํองปากเด็ก ๆ เทอมละ 1 คร้ัง และให๎ความร๎ูการป้องกันโรคระบาด 
เชํน โควิด – 19  3) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.หลักร๎อย ได๎มาตรวจและส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
และมอบแคลเซียม ส าหรับเด็กปฐมวัย 4) เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ ให๎ความร๎ูด๎านกฎจราจร ความปลอดภัย 
และการสวมใสํหมวกกันน็อค 5) สถานีดับเพลิง มีเจ๎าหน๎าที่มาเป็นวิทยากร อบรมให๎ความร๎ูด๎าน
การป้องกันอัคคีภัย และป้องกันภัยการจมน้ า 6) เทศบาลนครนครราชสีมา ให๎การสนับสนุน
บุคลากร สถานที่ และงบประมาณในการท ากิจกรรมตําง  ๆ พร๎อมทั้งให๎ข๎อแนะน าและเป็นก าลังใจ
ให๎กับคุณครูและเด็ก ๆ ในการป้องกันโรคติดตํอ และ7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ให๎ความร๎ูด๎านการจัดการด๎านสุขภาพของเด็ก ด๎านสิ่งแวดล๎อมในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และการจัดหลักสูตรอยํางเป็นระบบ 

ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา  ได๎แกํ โรงเรียนเทศบาล 5 มีครูเข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว และการน าไปประกอบอาหาร  

ภาคประชาชน ได๎แกํ 1) พระสงฆ์ จะเข๎ามาแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับการท าความดี และ
ให๎ความร๎ู บริเวณหน๎าเสาธงในตอนเช๎า  2) ผู๎ปกครอง เข๎ามามีสํวนรํวมในการท าแผน และถํายทอด
ความรู๎ให๎กับเด็กบํอยคร้ัง ตามแผนงานปฏิทินประจ าปีที่วางแผนไว๎ 
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การมีหุ้นส่วนทางสังคมในการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย 
การมีหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัย แสดงให๎เห็นถึงพลังของความ

เป็นเครือขํายในการระดมทรัพยากรทั้ง วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร รวมถึงองค์ความร๎ูที่
หุ๎นสํวนทางสังคมของแตํละภาคสํวน แล๎วมีการน ามาวางแผนรํวมกันเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ดูแลและการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัยอยํางเหมาะสมตํอวัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะสํงผลให๎เด็กปฐมวัยเกิดภูมิต๎านทานที่ดี และมีทักษะการใช๎ชีวิตในสังคมได๎ 
อาทิ เจ๎าหน๎าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สวนพริกไทย เข๎ามาให๎ความร๎ูและสอนการใช๎
อุปกรณ์หน๎ากากอนามัย เจลล๎างมือ ในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคติดตํอ โควิด-19 ซึ่งจะ
เห็นได๎วําหุ๎นสํวนทางสังคมล๎วนเป็นผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญในด๎านนั้น ๆ โดยตรง สํงผลให๎เด็ก
ปฐมวัยสามารถเรียนรู๎ท าความเข๎าใจได๎อยํางถูกต๎อง และเกิดทักษะในการดูแลตนเองในสถานการณ์
ปัจจุบันได๎เป็นอยํางด ี

นอกจากนี้การมีหุ๎นสํวนทางสังคมยังสามารถให๎เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักและเห็น
คุณคําความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตนเอง เนื่องจากหุ๎นสํวนทาง
สังคมล๎วนเป็นองค์กร หรือบุคคลที่อยูํในเขตพื้นที่ มีบริบทใกล๎เคียงกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน 
แล๎วมีการน ามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎เด็กปฐมวัยได๎อยําง
หลากหลาย อาทิ ผู๎ปกครองและปราชญ์ชุมชนเข๎ามาเป็นวิทยากรให๎ความร๎ูในการท ากระทงจาก
ใบตองเนื่องในวันลอยกระทง โดยไมํใช๎วัสดุที่เป็นพลาสติกท าลายสิ่งแวดล๎อม การน ากลองยาว
ขนาดเล็กมาสอนตีกลองให๎เข๎าจังหวะ และสอนการท าไขํเค็มเพื่อการถนอมอาหาร และการท าวุ๎น
มะพร๎าว โดยการคั้นน้ าดอกอัญชันที่ปลูกในศูนย์มาใช๎เป็นสีจากธรรมชาติในการท าขนม ซึ่งท าให๎
เด็กได๎เปิดโลกกว๎างเรียนรู๎ความเป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตนเอง 
 
วิธีการและช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม 

ส าหรับวิธีการในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อย 
จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้ 

วิธีการหลักคือการประสานงานกับทางเทศบาลนครราชสีมา ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์คอยให๎
ค าแนะน า และให๎ค าปรึกษาในการด าเนินงานตําง ๆ ซึ่งทางเทศบาลฯ จะเป็นหนํวยงานกลางที่
สามารถประชาสัมพันธ์ขําวสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎หนํวยงานอ่ืน ๆ ทราบโดยงําย หากมี
หนํวยงานใดที่มีความสนใจหรือมีบทบาทหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องจะมีการตอบรับกลับมา และเข๎ารํวม
กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตํอไป 
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อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการสํงตัวแทนเข๎ารํวมกิจกรรมของหนํวยงานตําง ๆ ตลอดจน
งานบุญประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริม และสร๎างความสัมพันธ์อัน
ดี ในการเชิญชวนให๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมไปถึงการเข๎ารํวม
ประชุมเนื่องในโอกาสตําง ๆ ที่ทางเทศบาลนครฯ จัดขึ้น ซึ่งจะท าให๎เห็นถึงทัศนคติ หรือความ
คิดเห็นของหนํวยงานตําง ๆ ที่ได๎แสดงความคิดเห็นผํานโครงการตําง ๆ เป็นผลดีตํอทางครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่สามารถขอชํองทางการติดตํอบุคคล หรือหนํวยงานนั้น ๆ เพื่อที่จะประสานและ
รํวมงานได๎ในอนาคต  

ส าหรับการประสานงานไปยังหุ๎นสํวนทางสังคมตําง ๆ จะมีการสื่อสารผํานชํองทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์กลุํม อาทิ กลุํมปฐมวัย Korat City , กลุํมห๎องตําง ๆ รํวมกับผู๎ปกครอง เป็นต๎น ซึ่ง
เป็นชํองทางที่สามารถติดตํอสื่อสารได๎อยํางรวดเร็ว และจะมีการท าหนังสือราชการที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สํงประกอบไปพร๎อมกันด๎วย เพื่อเชิญให๎เข๎ารํวมกิจกรรม หรือขอความอนุเคราะห์
ตํางๆ  
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมอย่างไรบ้าง 

กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท ารํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม เป็นกิจกรรมสํงเสริมการเรียนร๎ู
และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 

กิจกรรมรวมพลังสร้างห้องเรียน BBL เป็นการสร๎างห๎องเรียนแหํงการเรียนร๎ู โดยหัวหน๎า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะท าการเชิญหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างห๎องเรียนแหํงการ
เรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมีการประชุมวางแผนในการออกแบบรํวมกันแล๎วจึงด าเนินการ อาทิ 
การท าชํองทางเท๎าส าหรับการกระโดดตามจ านวนรอยเท๎าจ าลอง การเดินตามรอยประ การจัดมุม
สมุดนิทานส าหรับเด็ก เป็นต๎น ซึ่งเป้าหมายของการท าห๎องเรียน BBL นี้เพื่อให๎เด็กเกิดการเรียนร๎ู 
และเกิดการกระตุ๎นพัฒนาการของเด็กโดยเน๎นการทดลองปฏิบัติ มากกวําทํองจ าเนื้อหาทฤษฎี และ
ในบางโอกาสจะมีการเข๎ามาเรียนรู๎พร๎อมกับเด็กด๎วย 

กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เร่ิมจากการระดมทรัพยากรจาก
หุ๎นสํวนทางสังคม ที่อยูํในพื้นที่ อาทิ ต๎นไม๎ กระถาง อุปกรณ์การท าสวน และการท าร้ัว ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีอยูํแล๎ว และหาได๎ตามท๎องถิ่น แล๎วน ามาวางแผนวําจะมีการจัดเรียง หรือปลูกไว๎ต าแหนํงใด 
หลังจากนั้นจึงเร่ิมด าเนินการ และในสํวนของเด็กปฐมวัย จะมีการรํวมเก็บขยะ หรือใบไม๎แห๎งที่รํวง
ตามพื้นใสํถังขยะ ให๎สภาพแวดล๎อมดูสะอาดตาและนําอยูํ ตลอดจนการน าเบาะนุํมมาหุ๎มตามเสา
เพื่อป้องกันเด็กลื่นล๎มชนเหลี่ ยมเสา หลังกา รท ากิจกรรมการท าความสะอาดและปรับ
สภาพแวดล๎อมจะมีการล๎างมือด๎วยสบูํทุกคร้ัง เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ตามมาในภายหลัง 
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กิจกรรมการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักสูตร เมื่อมีการวางแผนจัดหลักสูตรจากการมี
สํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมแล๎วนั้น ซึ่งจะได๎แผนการเรียนการสอนประจ าปี แล๎วจะมีการ
ประสานไปไปยังบุคคล หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในหลักสูตรนั้น ๆ เข๎ามาให๎ความร๎ูเด็กปฐมวัย
ตามชํวงเดือนที่ได๎ก าหนดไว๎ อาทิ เจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เข๎ามาให๎ความร๎ู
และการตรวจสุขภาพชํองปาก ปราชญ์ชุมชนเข๎ามาให๎ความร๎ูและสอนการท ากระทงในชํวงเดือน
พฤศจิกายน เจ๎าหน๎าที่จากสถานีดับเพลิงเข๎ามาการจัดหลักสูตรความปลอดภัย การป้องกันตนเอง
จากอัคคีภัย และการจมน้ า เป็นต๎น ซึ่งจะท าให๎เด็กเกิดการเรียนร๎ูจากผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญ 
และได๎รํวมทดลองลงมือปฏิบัติด๎วย 

ร่วมจัดกิจกรรมงานวันส าคัญต่าง ๆ  ได๎แกํ งานวันเด็ก เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาให๎การสนับสนุนทั้งสถานที่ ของรางวัล และอุปกรณ์ตําง 
ๆ นอกจากนี้ยังมีหนํวยงาน รวมไปถึงวัดในพื้นที่ได๎ให๎การสนับสนุนของรางวัล ขนมตําง ๆ 
ส าหรับเด็ก ภายในงานมีเวทีส าหรับให๎เด็กท าการแสดงความสามารถพิเศษ อาทิ การเลํนดนตรี การ
เต๎น การวาดภาพ เป็นต๎น และมีปราชญ์ชุมชนเข๎ามาสนับสนุนให๎เด็กได๎เรียนรู๎ในฐานตําง ๆ ด๎วย 
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมสํงผลให๎ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดมุมมองใหมํ ๆ ในการวางแผน
จัดหลักสูตร ประสบการณ์การเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมตํอบริบทของพื้นที่ และเหมาะสม
ตํอชํวงวัยของเด็ก ซึ่งจะมีการออกแบบที่มีการน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช๎ในการการสอน จากการมี
สํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคม สํงผลให๎เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียน เป็น
ความรู๎ที่ไมํหํางไกลจากตัวของเด็กมากจนเกินไป เด็กสามารถจ าและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

อีกทั้งยังสามารถแบํงเบาภาระของครูปฐมวัยในการดูแล และให๎ความร๎ูเด็กปฐมวัย อาทิ 
การตรวจสุขภาพฟัน ซึ่งจะมีเจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
ทันตกรรมเข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชํองปาก และเข๎ามาตรวจฟันเด็ก ๆ และมี
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเข๎ามาให๎ความร๎ูและดูแลความปลอดภัยด๎านการจราจรบริเวณถนนหน๎าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยที่ครูเวรท าหน๎าที่ดูแลและรับเด็กหน๎าศูนย์เทํานั้น 

นอกจากนี้การมีหุ๎นสํวนทางสังคมยังอ านวยความสะดวกในการประสานสํงตํอเด็กปฐมวัย 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตําง ๆ หรือการสํงตํอเคสในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะสามารถ
ประสานงานได๎โดยงําย และเด็กจะได๎รับการชํวยเหลือ ดูแล และติดตามเป็นอยํางดี 
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การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการที่มีการแบํงบทบาทหน๎าที่ได๎อยําง

ชัดเจนมีการจดบันทึก สรุปงาน และวางแผนพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง จะเห็นได๎วําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยได๎เข๎ารับการอบรม โครงการ COACT ของส านักงานสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซึ่งจะมี 5 ระบบ ได๎แกํ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการสิ่งแวดล๎อม 3) การจัดการ
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5) การมีสํวนรํวมของ
ครอบครัวและชุมชน แล๎วมีการแบํงบทบาทหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบหลักออกเป็น 1 คน ตํอ 1 ระบบ และ
จะมีทีมงานผู๎ชํวยในการดูแลในระบบตําง ๆ 

สภาพแวดล๎อม สถานที่ตําง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอ้ือตํอการเรียนร๎ู ได๎แกํ มีลานการ
เรียนร๎ู หรือสนามเด็กเลํนที่มีความเหมาะสม พร๎อมทั้งมีการจัดการกับจุดเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะลานสนามเด็กเลํน มีห๎องน้ าที่เพียงพอ มีความสะอาดนําใช๎ และมีห๎องส าหรับการท า
กิจกรรมตําง ๆ ที่แยกเป็นสัดสํวน อาทิ ห๎องประชุม ห๎องดนตรี ห๎องรับประทานอาหาร เป็นต๎น ซึ่ง
จะท าให๎การบริหารจัดการ และการเรียนรู๎เป็นไปอยํางเหมาะสม ไมํมีเสียงด๎านนอกรบกวน 

ครูปฐมวัยมีความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีความใฝ่ร๎ู เสาะหาความร๎ู
ใหมํ ๆ ให๎ทันตํอสถานการณ์ และภายในศูนย์มีครูที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร สามารถจัด
หลักสูตรแผนการสอนมีความสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ ที่มีการสอดแทรกภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
โดยสามารถเชิญปราชญ์ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตรได๎ เพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ู จากการ
ที่ครูมีความคิดสร๎างสรรค์ในการสอน มีความใจเย็นและรักในอาชีพของตนเอง ตลอดจนการมี
ความสามารถในการเป็นวิทยากรและสามารถถํายทอดความร๎ูสูํผู๎อ่ืน ทั้งเพื่อนรํวมงานและคณะผู๎
ที่มาศึกษาดูงานได๎ 
 
การด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

ในการด าเนินงานเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได๎นั้นจะต๎องมีการด าเนินงานอยําง
เป็นระบบเพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนร๎ูอยํางมีความสุข และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตํอวัย ซึ่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยมีการด าเนินงานให๎เกิดการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด 9 ขั้นตอน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) เรียนร๎ู BMK และประเมินตนเอง 2) เลือกศูนย์เรียนร๎ูเพื่อ Site visit 3) การเยี่ยมชม 
(Site visit) 4) ออกแบบระบบใหมํ (Flow Chart) 5) การสร๎างความเข๎าใจและความรํวมมือบุคลากร 
6) ก าหนดเป้าหมายและท าแผน 7) ด าเนินการปรับปรุงระบบ/ นวัตกรรม 8)  ประเมินทบทวนและ
เปรียบเทียบซ้ า และ 9) การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนางาน ซึ่งขั้นตอนที่กลําวมาข๎างต๎นจะท าให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกิดการพัฒนาอยํางคุณภาพ 
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หลักการส าคัญคือการสร๎างชุมชนการเรียนร๎ูสูํการติดตามการท างานของศูนย์ โดยการเปิด
โอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคม อาทิ ผู๎ปกครอง ปราชญ์ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน ซึ่งจะ
ท าให๎การเรียนการสอนเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ และมีการรํวมด าเนินการตามแผน ซึ่งแผนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยได๎รับการอบรมจากโครงการ COACT 
หนํวยวิชาการสร๎างเสริมสุขภาพชุมชนท๎องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย แล๎วน ามาประยุกต์ใช๎ใน
บริบทของตนเอง มี 5 ระบบการท างานที่ส าคัญ ได๎แกํ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 3) การจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู 4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ5) 
การมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน และเมื่อมีการด าเนินงานแล๎วจะมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานแตํจะเป็นในลักษณะของการถอดบทเรียนในบรรยากาศที่เป็นกันเองในด๎านตําง ๆ 
อาทิ การจัดการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล๎อม การก าจัดจุด
เสี่ยงอุบัติเหตุ เป็นต๎น และมีการหาแนวทางเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพตํอไป  
 
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดี 

บุคลากรหลักที่มีการด าเนินงานให๎เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีคือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และจะมีการประสานไปยังหุ๎นสํวนทางสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญในด๎านนั้น ๆ แล๎วเชิญเข๎ามาเป็น
วิทยากรให๎ความร๎ูและรํวมดูแลเด็กปฐมวัยด๎วยด๎วย ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับบริบทของ
พื้นที่  

ครูปฐมวัยได๎ให๎ความส าคัญกับการดูแลความสะอาดตามหลักสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย
เป็นอยํางมาก โดยจะให๎เด็กล๎างมือกํอนเข๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กํอนการรับประทานอาหารทุกคร้ัง 
หลังการท ากิจกรรม และแปรงฟันหลังจากการรับประทานอาหาร และมีเจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลเข๎ามาตรวจสุขภาพชํองปากเทอมละ  1 ครั้ง และในปัจจุบันมีโรคระบาดโควิด 
– 19 มีการให๎เด็กสวมหน๎ากากอนามัย และล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคร้ัง และงดกิจกรรมที่มี
การสัมผัสผิวกายของเพื่อนรํวมชั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

ส าหรับการการประเมินพัฒนาการเด็ก เร่ิมจากการรับเด็กเข๎ามา เมื่อเวลาผํานไป 1 เดือน จะ
มีการเร่ิมใช๎เคร่ืองมือ DSPM และวิธีการสังเกตในการประเมินพัฒนาการเด็ก จากการท ากิจกรรม
ตําง ๆ ของเด็กภายในห๎องเรียน หากมีกรณีที่พบเด็กยังไมํผํานเกณฑ์ไมํสามารถท าในบางข๎อ จะมี
การเว๎นระยะหําง  1 เดือนเพื่อกระตุ๎นพัฒนาการ ซึ่งจะมีการประสานแจ๎งไปยังผู๎ปกครองโดยตรง
เกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการ และให๎ผู๎ปกครองมีการกระตุ๎นพัฒนาการเด็กที่บ๎านพร๎อม ๆ กับ
การที่ครูกระตุ๎นพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งวิธีที่ใช๎คือการใช๎ดนตรี EF และการอํานนิทาน
โดยการใช๎เสียงเบา จะท าให๎เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผํานไป 1 เดือน จึงจะมีการประเมินซ้ า
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หากยังพบวํามีพัฒนาการลําช๎า จะให๎ผู๎ปกครองน าเด็กไปโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง
ตํอไป 
 
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยมีผู๎บริหารเทศบาลนครฯ ที่ให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรครูในการดูแลเด็กปฐมวัย จึงมีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎ครูได๎เข๎ารํวมการ
อบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการตําง ๆ อยํางพร๎อมเพรียงกัน  อาทิ ประชุมวิชาการ “สานพลังรํวม
สร๎างสุขภาวะเด็กปฐมวัย” ที่มีการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เข๎ารํวมอบรมการใช๎ฐานข๎อมูลสุขภาวะ
เด็กปฐมวัย การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมการพัฒนาแกนน าวิทยากรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พลับพลา อบรมระบบการท างาน 5 ระบบ เกี่ยวกับสุขภาวะเด็ก ของ ส านักงานสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเข๎ารับการอบรม สามารถสรุปได๎ 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) DSPM 
เป็นการประเมินพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการคัดกรองเด็ก 2) CPR ด๎านความปลอดภัย และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 3) การจัดท าหลักสูตร การจัดประสบการณ์การ เรียนร๎ู EF คือการน า
ดนตรีเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน ให๎เด็กได๎เรียนร๎ูนอกห๎องเรียนการปลูกผัก ท าความ
สะอาด เก็บใบไม๎แห๎งลงถังขยะ และ 4) BMK-TOT การส ารวจทุนทางสังคม แล๎วน ามาประยุกต์ใช๎
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย
อย่างไร 

หัวหน๎าศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎เข๎ารับการอบรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่มี
การบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลังจากนั้นได๎มีการน ามาถอดบทเรียนจากการอบรม มาปรับใช๎ใน
การจัดท าหลักสูตร อีกทั้งยังมีการเชิญผู๎ปกครอง ปราชญ์ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตร
การเรียนรู๎ ซึ่งกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู๎มีดังน้ี 1) ส ารวจทุนทางสังคม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และอาชีพของผู๎ปกครอง และ 2) ท าแผนหลักสูตรการเรียนร๎ูรํวมกันกับผู๎ปกครอง โดยให๎
ผู๎ปกครองแสดงความคิดเห็น และเสนอหลักสูตรท๎องถิ่น อีกทั้งยังให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด๎วยการท าสนาม BBL การจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
ห๎องเรียน (BBL และ ทักษะ EF) และการท าร้ัวรอบ ๆ ศูนย์ หลังจากที่มีการเรียนการสอนแล๎วจะมี
การประชุมติดตามการท างานการจัดหลักสูตรประสบการณ์การเรียนร๎ูเทอมละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการ
ทบทวนผลการเรียนการสอน และพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น 
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การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
หุ๎นสํวนทางสังคม โดยเฉพาะผู๎ปกครอง เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอน ซึ่งจะมีการน าความร๎ู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เข๎ามาบรรจุไว๎ในการเรียน ซึ่งในการเรียนนั้นจะเน๎น
เป็นภาคปฏิบัติอยํางงําย อาทิ การท าขนมวุ๎นมะพร๎าว การท ากระทงจากใบตอง ซึ่งท าให๎เด็ก ๆ เกิด
ความสนุกสนาน อีกทั้งยังรํวมสร๎างห๎องเรียน BBL ที่เป็นห๎องเรียนแหํงการเรียนร๎ู โดยการใช๎สีสัน 
และสัญลักษณ์ในการออกแบบให๎เด็กเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู๎ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ EF ที่เป็นการพัฒนาทักษะทางด๎านการยั้งคิดไตรํตรอง 
การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุํนทางความคิด การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การจดจ าและการน า
ข๎อมูลออกมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ และการท าสิ่งตําง ๆ อยํางเป็นขั้นเป็นตอนจนส าเร็จ ซึ่งจะมี
การเชิญวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชุมชนมาให๎ความร๎ู และฝึกทักษะด๎านดนตรี และมีการน าดนตรี
พื้นบ๎าน อาทิ กลองยาวมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให๎เด็ก อารมณ์ดี สามารถ
เก็บประมวลข๎อมูล การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า และการคิดพลิกแพลงได๎เป็นอยํางดี 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ในแตํละปีการศึกษา หัวหน๎าศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการจัดประชุมผู๎ปกครอง 
เทอมละ 1 ครั้ง (1 ปี ตํอ 2 ครั้ง) แตํในปีแรกที่เข๎าเรียนจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู๎ปกครองกํอน
ทุกคร้ัง เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ ตลอดจนข๎อตกลงในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัยและ
ผู๎ปกครอง ซึ่งในโอกาสนี้จะมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎วย 

อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ๎านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎หุ๎นสํวนทาง
สังคมได๎มีโอกาสในการเข๎ามาเรียนร๎ูการด าเนินงาน และกิจกรรมตําง ๆ ของเด็กปฐมวัย พร๎อมทั้ง
รํวมทดลองปฏิบัติเรียนร๎ูรํวมกับเด็ก และมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเข๎ามาแลกเปลี่ยน เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการด าเนินงาน 5 ระบบ และการชํวยเหลือชีวิตเด็กเบื้องต๎น
ให๎กับครูผู๎สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อีก 7 ศูนย์ โดยครูผู๎สอนใน
ศพด.โรงเรียนบ๎านหลักร๎อยเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนาครูตามกระบวนการ TOT 
(Training of Trainer)  และการขยายผลกับหนํวยงานอ่ืน ๆ ในจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู 
ในการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองท๎องถิ่น ในกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ โรงแรมสีมาธานี 



  209 

ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่มีการด าเนินงาน ให๎บริการประชาชน

อยํางรอบด๎าน ซึ่งในแตํละภาคสํวน จะมีภาคีเครือขํายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน อาทิ สสส. 
สสจ. พมจ. เครือขํายครูปฐมวัยจังหวัดนครราชสีมา สถานีต ารวจ โรงพยาบาล เป็นต๎น ซึ่งทาง
ผู๎บริหารเทศบาลนครฯ ได๎มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู เพื่อหารือในการวางแผนและ
พัฒนางานตําง ๆ ในพื้นที่ จึงได๎มีการเชิญหนํวยงาน หรือภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเน่ือง 

ในสํวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎มีการจัดกิจกรรมที่ให๎มีความเหมาะสม และทันตํอ
สถานการณ์ปัจจุบันอยํางตํอเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันชํวงสถานการณ์โรค โควิด – 19 ก าลังระบาด จะมี
การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันตนเองจากโรค โดยมีการขอความรํวมมือจากหนํวยงาน 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. ในพื้นที่ เข๎ามาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจาก
โรค โควิด - 19 ด๎วยการสวมหน๎ากากอนามัย ใช๎เจลแอลกอฮอล์ล๎างมือ ไมํสัมผัสผิวกายคนอ่ืน ๆ 
เว๎นระยะหํางต าแหนํงยืนหรือนั่งในการท ากิจกรรม 1 - 2 เมตร และสอนวิธีการท าฉากพลาสติกกั้น 
ด๎วยทํอน้ าPVC และพลาสติกใส  การประดิษฐ์แมสเด็กเลํน และมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์ ภายใต๎แนวคิด การจัดการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมของครอบครัว 
"ออนไลน์ปฐมวัย Korat city : พาลูกเลํนเป็นการเรียนรู๎ เฝ้าดูพัฒนาการ" ซึ่งมีการสร๎างความรํวมมือ
จากหุ๎นสํวนทางสังคม ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เข๎ามาวางแผนในการ
จัดการเรียนรู๎ แล๎วน าไปปฏิบัติเรียนร๎ูที่บ๎าน โดยครูปฐมวัยจะมีการอัพโหลดคลิปวิดีโอวิธีการเรียน
ออนไลน์กํอน แล๎วจึงอัพโหลดเอกสารการสอนลงในกลุํมไลน์ให๎ผู๎ปกครองได๎ดูแลและเรียนร๎ูไป
พร๎อม ๆ กับบุตรหลาน อีกทั้งยังมีสมาคมดับบ๎านดับเมือง สสส.ได๎มีการสํงมอบหนังสือนิทานให๎
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาใช๎ในการเตรียมความพร๎อมสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพบุตรหลาน
ของตนเองที่บ๎าน และเป็นการรับผิดชอบตํอสังคมอีกด๎วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หุ๎นสํวนทางสังคมให๎ความรํวมมือและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์  
โดยเฉพาะผู๎ปกครองมีความเข๎าใจในวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กและมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กรํวมกัน 

2. ชุมชนให๎ความรํวมมือ ในการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการน า
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
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3. เทศบาลนครนครราชสีมา มีความรํวมมือกับหนํวยงานหรือเครือขํายพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยํางหลากหลาย เชํน สสส. สสจ. พมจ. เครือขํายครูปฐมวัยจังหวัดนครราชสีมา เครือขํายครูผู๎แล
เด็กจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ท าให๎ครูได๎พัฒนาตนเองอยูํเสมอ สํงผล
ให๎เด็กได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ 

4. หนํวยงานต๎นสังกัด มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการอยํางเพียงพอ โดยมีโครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู๎บริหารเทศบาล ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเน่ืองทุกปี 

5. หนํวยงานมีการจัดระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมการสร๎างทีมงานครูที่เข๎มแข็ง 
โดยเฉพาะเครือขํายหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีหนํวย
ศึกษานิเทศก์คอยเป็นผู๎ชี้แนะและพี่เลี้ยงให๎กับครูผู๎ดูแลเด็กโดยผู๎บริหารเทศบาลให๎การสนับสนุน
การทางานอยํางตํอเน่ือง 

6. มีศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการศึกษาระดับปฐมวัยคอยเป็นผู๎ชี้แนะ/พี่เลี้ยง ใน
การพัฒนาครูผู๎สอนให๎สามารถจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูสาหรับเด็กปฐมวัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

1. ผู๎ปกครองบางทํานมีข๎อจ ากัดในการขาดสื่อ เทคโนโลยีในการเข๎าถึงระบบการเรียนร๎ู
แบบออนไลน์ จึงท าให๎เด็กปฐมวัยไมํสามารถเข๎ารํวมการสื่อสารผํานแอพพลิเคชั่นไลน์กลุํ มได๎ 
อาจจะท าให๎การติดตํอสื่อสารช๎าลงไป และการเข๎าถึงสื่อได๎ไมํครบถ๎วน 

2. ความคาดหวังของผู๎ปกครองบางทํานที่ต๎องการให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก ให๎ความสนใจและดูแล
บุตรหลานของตนเองเป็นพิเศษ ซึ่งครูจะต๎องดูแลเด็กอยํางเทําเทียมกัน อาจจะมีบางรายกรณีที่มี
พัฒนาการลําช๎า ครูจึงจะดูแลให๎เป็นพิเศษ ในการกระตุ๎นพัฒนาการของเด็ก 

3. เด็กและประชาชนบางกลุํมในท๎องถิ่น ไมํให๎ความสนใจในการท ากิจกรรมทางประเพณี 
วัฒนธรรม หรือวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งสํงผลให๎เด็กขาดความตระหนัก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีได๎ในอนาคต 

4. สถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 สํงผลให๎ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอน ให๎เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งจะท าให๎เด็กเรียนร๎ู หรือมีพัฒนาการได๎ไมํเต็มที่ ขาด
การปฏิสัมพันธ์เรียนร๎ูรํวมกับเพื่อน ๆ เนื่องจากต๎องปฏิบัติเพียงคนเดียวรํวมกับผู๎ปกครองที่บ๎าน 
อาจจะมีการท าถูกหรือผิดวิธี ซึ่งครูผู๎สอนไมํสามารถไปให๎ค าแนะน าได๎ในทันที  
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ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพนั้นควรจะมีหนํวยงานที่ให๎ความส าคัญโดยเฉพาะ

หนํวยงานต๎นสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่เป็นผู๎บริหารและให๎ค าปรึกษา มีการให๎ค าแนะน า 
ตลอดจนการสนับสนุนให๎โอกาสครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข๎ารับการอบรมอยํางพร๎อมเพรียงกัน
ทุกคน เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ใหมํ ๆ ในการจัดหลักสูตรและดูแลพัฒนาการเด็ก จะสามารถน าความร๎ูที่
ได๎มารํวมกันวางแผนและประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง 

อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให๎ศูนย์ของตนเองได๎เข๎ารํวมงานวิจัยกับหนํวยงาน
ที่สนับสนุนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ ส านักงานสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะท าให๎
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดองค์ความร๎ู แนวคิด กระบวนการจัดหลักสูตร และการดูแลเด็กใหมํ ๆ 
เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ซึ่งสํงผลให๎พัฒนาการของเด็กดีขึ้นตามล าดับ 

ส าหรับหนํวยงานในพื้นที่ซึ่งมีความส าคัญตํอการประสานสํงตํอนั้น ควรมีหนํวยงาน
บริการด๎านสาธารณสุข เพื่อการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ได๎แกํ สสจ. สสอ. โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. ซึ่งมีความใกล๎ชิดกับการดูแลสุขภาพโดยตรง และมีสถานีต ารวจ 
โดยการมีเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจะเข๎ามาคอยให๎บริการอ านวยความสะดวกด๎านความปลอดภัยและ
การจราจร อีกทั้งยังเข๎ามาให๎ความร๎ูเด็กปฐมวัยในการสวมหมวกนิรภัย และเทคนิคการข๎ามทางม๎า
ลาย อีกทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่คอยเป็นที่ปรึกษาในการจัดหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนร๎ู
ให๎กับเด็ก เป็นต๎น 

นอกจากนี้ยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยยังมีการพัฒนาเด็กเล็กสูํความเป็น
เลิศ โดยการประสานงานกับหนํวยวิชาการระดับภูมิภาค โดยมีการด าเนินงานทั้งในระหวํางการ
พัฒนาระบบการท างาน และเมื่อได๎รับการติดตามผลการด าเนินงานจากโครงการบริหารและจัดการ
หนํวยวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อการสร๎างเสริมศักยภาพชุมชนท๎องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย 
(COACT) ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อยเป็นศูนย์เรียนร๎ู และมีการขยายผลกับ
เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง 7 ศูนย์ โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ๎านหลักร๎อยเป็นวิทยากรในการพัฒนาครูศพด. อ่ืน ๆ เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือขํายจะมีการพัฒนาให๎มีคุณภาพไปพร๎อม ๆ กันได๎ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลักร๎อย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการ
ด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานหลักที่ดูแลและรับผิดชอบใน
การสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานตําง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎าน
หลักร๎อย มีวิธีการด าเนินงานในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมโดยการสํงตัวแทนเข๎ารํวมกิจกรรมของ
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หนํวยงานตําง ๆ ตลอดจนงานบุญประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริม 
และสร๎างความสัมพันธ์อันดี ในการเชิญชวนให๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนั้นทางศูนย์ฯยังมีการจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ๎านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎
หุ๎นสํวนทางสังคมได๎มีโอกาสในการเข๎ามาเรียนร๎ูการด าเนินงาน และกิจกรรมตําง ๆ ของเด็ก
ปฐมวัย พร๎อมทั้งรํวมทดลองปฏิบัติเรียนร๎ูรํวมกับเด็ก และมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาแลกเปลี่ยน เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์ฯอีกด๎วย 
 

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม  
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม  และได๎มีการ

สัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการ
สังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม เดิมมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นสํวน
ของครอบครัวและชุมชนที่มีความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว และมีเครือขํายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด  3  ภาค
สํวนที่ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ภาครัฐ ได๎แกํ 1) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาตรวจและ
ดูแลสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย และให๎ความร๎ูการดูแลตนเองจากการแพรํระบาดของโรค โควิด-19 
2) เทศบาลเมืองนครพนม มีผู๎บริหารที่ให๎ความส าคัญโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ เพื่อความก๎าวหน๎าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภาคประชาชน ได๎แกํ 1) พระสงฆ์ ในวันส าคัญทางศาสนาหรือวันพระ จะมีกิจกรรมการ
เทศนาเร่ืองการท าความดี โดยให๎เด็กใสํชุดขาวปฏิบัติธรรม และท ากิจกิจกรรมนั่งสมาธิ 2) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน. เข๎ามาดูแลในการตรวจสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย 3) หนํวย
รักษาความปลอดภัยตามลุํมแมํน้ าโขง ชํวยในการดูแลความปลอดภัยของเด็ก ตลอดจนมีการออก
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ตรวจเวรยามดูแลความสงบเรียบร๎อยรอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ผู๎ปกครองและคนในชุมชนเข๎ามา
เป็นครูสอนพิเศษให๎กับเด็กใน ศพด. เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การท าอาหาร การท านา การปลูกผัก 
และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์และของรางวัลเพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ 5) ผู๎สูงอายุในชุมชนเข๎ามาให๎ความร๎ู ถํายทอดภูมิปัญญาเร่ืองการจักสาน
ให๎แกํเด็ก และ 6) ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการท านาการปลูกพืชผักให๎แกํเด็กใน ศพด. 

สถาบันการศึกษา ได๎แกํ 1) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี มีนักศึกษาพยาบาลเข๎ามาให๎ความร๎ู
ด๎านการดูแลสุขภาพ และ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือขํายทั่วประเทศ ให๎ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
แนวคิด วิธีการจัดหลักสูตร และการดูแลเด็ก 
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมในการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย 

เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม มีหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความเข๎มแข็งอยูํ
แล๎วโดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน เมื่อเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลเด็กปฐมวัย จะชํวยให๎เด็กมี
พัฒนาการที่ดีและสมวัยตามที่มุํงหวังได๎ เนื่องจากเด็กได๎เรียนร๎ูกับครูผู๎ดูแลและเพื่อนรํวมชั้นอยูํ
แล๎ว หากมีผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วยจะท าให๎เกิดความรักความอบอํุน และความสัมพันธ์อันดี
กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได๎วําการจัดการเรียนการสอนหากมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมแล๎ว จะ
สํงผลดีตํอพัฒนาการเด็ก หากมีองค์กรภาคตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
องค์กรเอกชน สถาบันทางศาสนา และหนํวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียน
การสอน จะท าให๎เด็กได๎เรียนร๎ูสิ่งใหมํ ๆ เกิดการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมตามชํวงวัย ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดทักษะการใช๎ชีวิตได๎ดี หากยิ่งมีการน าความร๎ูที่
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง จะท าให๎การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได๎รับการยอมรับจากหนํวยงานอ่ืน ๆ ตามมาในภายหลังได๎ และจะมีความต๎องการที่จะเข๎า
มามีสํวนรํวมในการสนับสนุนกิจกรรมและให๎โอกาสครูผู๎สอนในการเพิ่มพูนความร๎ูในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม 

ส าหรับวิธีการในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัด
นครพนม มีดังนี้ 

การจัดเวทีสัญจร เป็นการเข๎ารํวมกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองนครพนม ที่จะมีการจัดเวที
สัญจรเพื่อการรับฟังปัญหา และข๎อเสนอแนะจากบุคคลผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย กับการด าเนินงานของ
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เทศบาล ซึ่งในโอกาสนี้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเข๎ารํวมการจัดกิจกรรมนี้ด๎วย เพื่อรับฟังขําวสาร 
ปัญหาแนวทางการแก๎ปัญหาตําง  ๆ และเมื่อมีโอกาสจะมีการน าเสนอขําวสาร และประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎หนํวยงานอ่ืน ๆ ทราบ หากมีหนํวยงานใดที่มีความสนใจ
จะมีการมาติดตํอเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์ได๎ 

การทอดผ๎าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรํวมกับโรงเรียนอนุบาลได๎มีการจัด
ทอดผ๎าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีการประสานงานไปยังหนํวยงานภาคีเครือขํายเพื่อแจ๎งขําว ซึ่งจะมี
การท าหนังสือแนบไปด๎วย ซึ่งจะมีการแบํงมอบให๎เด็กที่มีฐานะยากจนและด๎อยโอกาส และ
แบํงเป็นสํวนในการพัฒนาการศึกษา 

ส าหรับชํองทางในการติดตํอสื่อสาร มีการโทรประสานงานกับหุ๎นสํวนทางสังคม และมี
การท าหนังสือราชการสํงไปพร๎อมกับการแจ๎งขําวสารตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการจัด
ประชุมของหุ๎นสํวนทางสังคม ปีละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลขําวสารเพื่อน ามาพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตํอไป 
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม 

กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท ารํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม มีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
กิจกรรมสร้างพื้นท่ีเรียนรู้ BBL เนื่องด๎วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ มีอาคารโดมขนาด

ใหญํเหมาะส าหรับการท ากิจกรรม BBL ของเด็กเป็นอยํางมาก ทางผู๎อ านวยการจึงได๎เชิญผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมารํวมกันออกแบบและติดสติ๊กเกอร์เรียนร๎ู BBL ลงพื้น และมีการก าจัดจุดเสี่ยงตามเสา 
เชํน กระถางต๎นไม๎จะมีการน ายางรถยนต์ทาด๎วยสีขาว ครอบต๎นไม๎ เพื่อลดการเสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุ และมีสไลเดอร์ให๎เด็กได๎เลํน พร๎อมกับมีเบาะโฟมนุํมปูที่พื้นรองรับน้ าหนักของเด็ก เป็น
ต๎น 

กิจกรรมท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญทางศาสนา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญทางศาสนาตําง ๆ ซึ่งจะมีการเชิญผู๎ปกครอง และหุ๎นสํวนทางสังคมตําง 
ๆ  เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย และจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเทศนาธรรมให๎เด็ก
ปฐมวัยและผู๎ปกครองได๎ฟังธรรม ซึ่งสํงผลให๎เด็กร๎ูจักการท าบุญ การเป็นผู๎ให๎ด๎วยใจที่บริสุทธิ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โดยให๎หุ๎นสํวนทางสังคมโดยเฉพาะผู๎ปกครอง 
และพระสงฆ์ เข๎ามาให๎ความรู๎เด็กปฐมวัย ตามแผนการสอน และวันส าคัญตําง ๆ และปราชญ์ชุมชน
มีการน าเด็กลงพื้นที่เรียนร๎ูการท าแปลงการเกษตร การท านา และการเกี่ยวข๎าว ถือได๎วําเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎เด็กได๎เป็นอยํางดี 
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ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม 
จากการมีหุ๎นสํวนทางสังคมชํวยให๎ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ 

ผู๎ปกครอง และ เจ๎าอาวาส มีการบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลในกิจกรรมตําง ๆ สนับสนุน
เคร่ืองสุขภัณฑ์ตําง ๆ ในการปรับปรุงห๎องน้ า ท ากิจกรรมทอดผ๎าป่ าเพื่อการศึกษา สํงผลให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีเงินทุนในการน าไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดท าสื่อการเรียนร๎ู
ส าหรับเด็กให๎มีครบตามจ านวนคนเพียงพอตํอการเรียนร๎ู อุปกรณ์ในการเรียนกิจกรรม EF ได๎แกํ 
กลองยาวขนาดเล็ก การท าสนามเรียนร๎ู BBL ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาให๎เด็ก ซึ่งท าให๎
การเรียนการสอนเป็นไปได๎อยํางมีคุณภาพและได๎รับการเรียนร๎ูอยํางทั่วถึง 

อีกทั้งยังชํวยแบํงเบาภาระในการท างาน อาทิ การตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็กด๎วย
โปรแกรม DSPM ซึ่งจะมีเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลเข๎ามาดูแล และชํวยคัดกรองพัฒนาการเด็ก และ
ยังมีเจ๎าหน๎าที่ทันตแพทย์ มาชํวยในการตรวจสุขภาพฟันและให๎ความร๎ูด๎านการดูแลสุขภาพฟันอีก
ด๎วย 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มีการท างานเป็นทีมอยํางเป็นระบบ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการแบํงงานตามบทบาทหน๎าที่ 
และตามความถนัดของแตํละบุคคล โดยจะมีการก าหนดหัวหน๎าในแตํละฝ่ายเป็นผู๎รับผิดชอบหลัก 
และมีการประชุมกันบํอยคร้ัง เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู และแสดง
ความคิดเห็นได๎อยํางตรงไปตรงมาด๎วยความเข๎าใจ เมื่อเกิดปัญหาสามารถตัดสินใจ และรํวมมือกัน
แก๎ไขปัญหาได๎ทันที 

มีแผนการสอนที่ดี เป็นแผนที่มีความสอดคล๎องกับกรมเป็นหลัก และมีการปรับใช๎ตาม
บริบทของท๎องถิ่น กลําวคือมีการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเข๎ามาสอดแทรกในกรจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนร๎ู และอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอง โดยมีการเชิญ
ปราชญ์ชุมชน หรือผู๎ปกครองที่มีความสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นวิทยากรให๎ความร๎ูและ
ทดลองปฏิบัติจริงด๎วย  

สภาพแวดล๎อม ทุกตารางนิ้วคือพื้นที่แหํงการเรียนร๎ู ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรํวมกับหุ๎นสํวน
ทางสังคมได๎มีการรํวมมือกันออกแบบลานกิจกรรม พื้นถนน ผนังห๎องเรียน ให๎เป็นสื่อการเรียนร๎ู
ของเด็กได๎ มีการน าสีสัน และสัญลักษณ์ตําง ๆ ที่สํงผลดีตํอพัฒนาการเด็ก มาออกแบบเป็นกิจกรรม
ให๎เด็กสามารถเลํนได๎ ตลอดจนมีการออกแบบสื่อที่เหมาะสมส าหรับการกระตุ๎นพัฒนาการเด็ก
พิเศษ 
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ครูปฐมวัยมีความกล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎อง โดยการกล๎าเสนอความคิดของตนเอง เดิม
ที่มีความสามารถอยูํแล๎วสามารถบอกตํอความร๎ูสูํผู๎ อ่ืนได๎ มีความยอมรับซึ่งกันและกันใน
ความสามารถของครูแตํละคน อาทิ เร่ืองสื่อ เร่ืองแผนการสอน เร่ืองการจัดกิจกรรม การร๎องเพลง 
การฝึก EF ต๎องเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นการสร๎างครูมาแล๎ว
ประสบความส าเร็จ 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธจึงได๎รับรางวัลพระราชทาน และผําน
เกณฑ์การประเมิน สมศ. ท าให๎ผู๎ปกครองไว๎วางใจที่จะสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียน รวมถึงอยูํในเขต
รอบนอกก็มีความต๎องการที่จะให๎บุตรหลานมาเรียนร๎ูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหํงนี้ และเป็นที่ยอมรับ
ของหนํวยงานภาครัฐตําง ๆ 
 
การด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธเป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีพัฒนาการการจัดการระบบภายในศูนย์
แบบก๎าวกระโดดที่เกิดจากความรํวมมือของหุ๎นสํวนทางสังคมหลายฝ่าย โดยเข๎ารํวมโครงการ 
COACT ในการบริหารจัดการ ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  5 ระบบ ได๎แกํ ระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนร๎ู และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก และระบบการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน  โดย
ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู๎อ านวยการจะมีการจัดประชุม Work 
shop เล็ก ๆ บํอยคร้ังเพื่อให๎ครูแตํละคนเข๎ารํวมแชร์ประสบการณ์ ท าให๎เกิดการเรียนร๎ูระหวํางกัน 
และหากมีการท ากิจกรรมหรือโครงการเสร็จสิ้นแล๎ว จะมีกิจกรรมการถอดบทเรียน (AAR) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนางานตํอไป 

อีกทั้งยังมีการท าแผน Flow Chart ซึ่งเป็นกระบวนการท างานในสํวนตําง ๆ เพื่อให๎เห็นถึง
ระบบของการท างาน ขั้นตอน การสํงตํอ ซึ่งจะท าให๎การท างานเกิดการจัดการความร๎ูในการท างาน 
หากมีผู๎มาปฏิบัติงานแทน จะสามารถทราบได๎วําควรท าขั้นตอนใดตํอไปได๎ทันที 
ในสํวนของการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล๎องกับชํวงวัยของเด็ก ไมํอัดเนื้อหาจนแนํน
เกินไป ซึ่งผู๎ปกครองมีการคัดกรองโรงเรียนที่จะให๎บุตรหลานเข๎าไปเรียน โดยต๎องเป็นโรงเรียนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาการเรียนร๎ู “เรียนด๎วยเลํนด๎วย” เน๎นให๎เด็กมีการเรียนร๎ูเพื่อให๎เกิดทักษะ
ทางด๎านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎เด็กกล๎าคิดกล๎าท า กล๎าแสดงออกในการท ากิจกรรม
ตําง ๆ ซึ่งมีการจัดการเรียนรู๎เป็น 9 สถานี ซึ่งทุกกิจกรรมที่ได๎ท าขึ้น มีการท าด๎วยความตั้งใจและให๎
มีคุณภาพ เพื่อที่จะได๎เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎นแบบให๎เป็นที่ยอมรับ และเป็นแหลํงศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต๎องการพัฒนาได๎ 
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จากการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับรางวัลพระราชทาน และผํานเกณฑ์การประเมิน สมศ. ซึ่งเป็นการ
การันตีคุณภาพการศึกษานั้น สํงผลให๎ผู๎ปกครองมีความเชื่อมั่น และมีการน าบุตรหลานเข๎ามาเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อเด็กมีความร๎ู ทักษะและความสามารถแล๎ว จึงสามารถเข๎าศึกษาตํอใน
โรงเรียนประจ าจังหวัดได ๎
 
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ ให๎ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ และพัฒนาการเด็กตั้งแตํ
เร่ิมก๎าวเข๎ามาในร้ัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีครูผู๎ดูแลคอยต๎อนรับและมีการตรวจเล็บ ตรวจมือ 
ตรวจตา และมีการวัดอุณหภูมิรํางกาย กํอนทุกครั้ง และหลังเคารพธงชาติมีกิจกรรมการล๎างมืออยําง
ถูกวิธี และในชํวงของสถานการณ์แพรํระบาดของโรค โควิด-19 มีการให๎เด็กสวมหน๎ากากอนามัย 
พร๎อมพกเจลล๎างมือ ในขณะเดียวกันครูมีการท าความสะอาดของเลํน หรือสื่อที่เด็กใช๎ในการเรียนร๎ู
ด๎วยแอลกอฮอล์อยํางสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจกํอให๎เกิดโรคตามมาในภายหลังได๎ 
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการเลํนสนาม BBL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎พัฒนาการของ
บุตรหลานดีขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดเจน อีกทั้งเข๎ามาเลํานิทานให๎บุตรหลานฟัง เป็นการฝึกทักษะให๎เด็ก
มีสมาธิ จดจํอในการใช๎ทักษะการฟัง และการจินตนาการ 

กองสาธารณสุข รํวมกับโรงพยาบาล มีเจ๎าหน๎าที่ทันตแพทย์ เข๎ามาตรวจฟันให๎เด็ก ให๎
ความร๎ูและสอนวิธีการแปรงฟันอยํางถูกวิธี และหากพบวํามีเคสที่พบวํ าฟันมีปัญหา จะมีการสํง
ตํอไปยัง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เพื่อท าการถอนฟันหรือรักษาตํอไป และนอกจากเวลา
ที่เข๎ามาตรวจฟันยังเข๎ามาเยี่ยมเยือนเด็ก ๆ สังเกตพฤติกรรมการรักษาสุขภาพฟันและให๎ค าแนะน า
อยํางตํอเน่ือง 

ที่ส าคัญคือการใช๎โปรแกรม DSPM ที่ใช๎ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมี
เจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลมาคัดกรองรํวมกับครูผู๎ดูแลเด็ก หากพบวํามีพัฒนาการลําช๎าจะมีการ
กระตุ๎นพัฒนาการ หากผํานไป1 เดือน จะมีการตรวจคัดกรองอีกคร้ัง หากพบวําพัฒนาการยังไมํดี
ขึ้นจะมีการสํงตํอไปยังโรงพยาบาลพบแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญตํอไปอยํางเป็นระบบ 
 
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมมุํงเน๎นการพัฒนาทางด๎านการศึกษา จึงให๎
ความส าคัญและสํงเสริมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข๎ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อีกทั้ง
ยังสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเข๎ารํวมการอบรมด๎วย  สํงผลให๎หัวหน๎าศูนย์และครู
ผู๎ดูแลเด็กได๎มีโอกาสในการไปศึกษาดูงาน (Site Visit) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออนใต๎ จังหวัด
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เชียงใหมํ ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกันระหวํางครูศพด.ยงใจยุทธกับครูเจ๎าของพื้นที่ แล๎วน า
กลับมาถอดบทเรียนวํามีสิ่งใดบ๎าง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับบริบทพื้นที่ของตนเองได๎ 
สิ่งที่ได๎คือ กิจกรรม BBL กระบวนการ COACT การพัฒนาครูแล๎วน ามาประยุกต์ใช๎ สํงผลให๎ครู
เกิดการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง แล๎วน ามาสร๎างสรรค์ให๎เกิดนวัตกรรมดังนี้  

1. กิจกรรม BBL (Brain-based Learning) เป็นการจัดกิจกรรมให๎เด็กเคลื่อนไหวรํางกายเพื่อ
กระตุ๎นพัฒนาการของสมอง เพื่อให๎เด็ก ๆ มีสมรรถภาพที่สมวัย 2) EF ทักษะการด ารงชีวิตและการ
ใช๎สติปัญญาและไหวพริบในการท ากิจกรรม นอกจากนี้ยังได๎เข๎ารํวมประชุมวิชาการรํวมกับ
เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางตํอเน่ือง 
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย
อย่างไร 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนมยงใจยุทธ ได๎มีการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยงใจยุทธไปพร๎อม ๆ กัน ซึ่งอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูํในร้ัวเดียวกันกับโรงเรียน
อนุบาลยงใจยุทธ และผู๎อ านวยการได๎กลําวไว๎วํา “การเรียนร๎ูของเด็ก ๆ เป็นไปอยํางไมํสิ้นสุด การ
เรียนการสอนจึงต๎องมีการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่สํงเสริมการเรียนร๎ู” เมื่อมีอาคารโดม
แล๎วทางผู๎บริหารจึงมีนโยบายให๎การพัฒนาลานกิจกรรม ให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู โดยให๎ 
“ทุกตารางนิ้วคือแหลํงเรียนรู๎ทั้งหมด” ทั้งพื้นสนาม พื้นถนน อาคารเรียน และผนังห๎องเรียน ให๎เป็น
สื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  

ผู๎ปกครองของนักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมในการออกแบบกิจกรรม BBL นี้รํวมกับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด๎วย อาทิ การน าสติ๊กเกอร์กบ และขอนไม๎มาติดบนพื้น เป็นล าดับตัวเลขแล๎วให๎เด็ก
กระโดดตามล าดับเลข หรือผึ้งน๎อยกระโดดทํอง A -Z  เป็นต๎น 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอยํางไร 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รํวมกับผู๎ปกครอง รํวมกันสร๎างสถานีการเรียนร๎ู 9 สถานี เป็นการ
สร๎างฐานเรียนร๎ูส าหรับเด็กให๎เกิดการเรียนร๎ู ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ ฐานที่ 1)  การรับเด็กเข๎าเรียน 
จะมีการล๎างมือและวัดอุณหภูมิรํางกายของเด็กกํอนที่จะเข๎าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานที่ 2) เป็น
การจัดลานกิจกรรมที่สร๎างสรรค์ใต๎หลังคาโดมซึ่งจะมีการออกแบบกิจกรรม BBL ให๎เด็กได๎เรียนร๎ู
และออกก าลังกาย ฐานที่ 3) มีแหลํงเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการท าบ๎านจ าลองวิถีชาวอีสานไว๎
ให๎เด็ก ๆ ได๎เรียนร๎ู ฐานที่ 4) ลานกลางแจ๎ง มีการวาดพื้นเป็นสนาม BBL ส าหรับเด็กได๎ออกก าลัง
กายในที่โลํง ฐานที่ 5) ห๎องพยาบาล เป็นห๎องพักส าหรับเด็กที่มีอาหารไข๎ หรือเจ็บป่วย หากมีอาการ
ที่รุนแรงจะมีการแจ๎งผู๎ปกครองให๎มารับและน าสํงโรงพยาบาล ฐานที่ 6) เป็นห๎องส าหรับท าการ
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เรียนการสอน ที่มีกิจกรรมอยํางหลากหลาย อาทิ กิจกรรม EF เลํนดนตรี และเปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครอง หรือภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอนด๎วย ฐานที่ 7) ห๎องอาหารที่มีการ
สร๎างสื่อที่เป็นความร๎ูด๎านโภชนาการ และมีโต๏ะส าหรับรับประทานอาหาร ฐานที่ 8) ห๎องน้ าที่
สะอาดส าหรับเด็กปฐมวัย และฐานที่ 9) ห๎องสมุดส าหรับให๎เด็กและผู๎ปกครองสามารถเข๎ามาเรียนร๎ู
ได๎ เมื่อมีการท ากิจกรรม BBL แล๎วท าให๎เด็ก ๆ มีความตื่นตัว มีความสนใจ ที่จะเลํนกับเพื่อน ๆ 
กํอให๎เกิดความเอ้ืออาทรตํอกัน มีกิจกรรมการเลําและฟังนิทาน เพื่อฝึกให๎เป็นคนชํางคิด ชํางจ า และ
ชํางสังเกต และเข๎าใจภาษาได๎อยํางเหมาะสม พร๎อมทั้งมีการพัฒนาสื่อการสอนอยูํเสมอให๎มีความ
หลากหลาย โดยมีการสร๎างขึ้นจาก 1) สังเกตปัญหาของเด็ก 2) ผลิตสื่อให๎ตรงกับปัญหา เชํน วงล๎อ
หนีบ นับเลข เป็นต๎น เพื่อให๎สมองได๎รับข๎อมูลใหมํ ๆ เป็นวงจรความคิดสร๎างสรรค์ ตลอดจนมีการ
สอดแทรกกิจกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ให๎เด็ก ๆ ได๎รู๎เร่ืองราวเกี่ยวกับมลภาวะเร่ืองพืช และเร่ืองของ
สัตว์ ให๎เข๎าใจถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวัน 
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมมีการจัดประชุมเจ๎าหน๎าที่เทศบาลประจ าทุก
สัปดาห์ โดยจะมีผู๎อ านวยการกองทุกคนจะเข๎ารํวมด๎วย เพื่อรับฟังปัญหาและข๎อเสนอแนะของ
คณะท างาน และในโอกาสนี้ ยังเปิดโอกาสให๎ครูผู๎ดูแลเด็กเข๎ารํวมประชุมรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลขําวสาร ในสํวนของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตํอไป 

2. ผู๎อ านวยการโรงเรียนมีการเชื่อมโยงระหวํางครูโรงเรียนอนุบาลยงใจยุทธ กับครูปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ ในการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการท างานรํวมกัน ทั้งในการดูแลและการ
ท ากิจกรรมรํวมกับเด็ก อาทิ กิจกรรมการเรียนร๎ู 9 สถานี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วมีการน ามา
ปรับใช๎อยํางเหมาะสม รวมไปถึงการเปิดโอกาสให๎คณะครูในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมาศึกษา
เรียนรู๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎นแบบแหํงนี้ด๎วย 

3. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุมผู๎ปกครอง รํวมกับภาคีเครือขําย ปีละ 2 คร้ัง เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปวางแผน
พัฒนางาน นอกจากนี้ยังมีการอัพโหลดข๎อมูลลงใน Social Facebook เพื่อให๎บุคคลที่สนใจได๎มีการ
แสดงความคิดเห็นผํานชํองทางออนไลน์ด๎วย 
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ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากมีการด าเนินงานจนได๎รับรางวัลตําง ๆ สํงผลให๎หนํวยงานในพื้นที่ มีความต๎องการที่จะเข๎า
มารํวมเป็นสํวนหน่ึงในการพัฒนาเด็กและพัฒนาท๎องถิ่นของตน ด๎วยการมองวําเป็นการท าเพื่อบุตร
หลานของเมืองนครพนม อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎มีการท าหนังสือขอความรํวมมือไปยังหุ๎นสํวน
ทางสังคมในพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนบุคลากร หรืองบประมาณ เพื่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎านทบทุนการจัดงานบุญประเพณี โดยมีการมอบปัจจัยให๎วัดน าไปเป็นทุนในการจัดท าเรือไฟ 
ที่ใช๎แสดงในประเพณีไหลเรือไฟที่มีการจัดขึ้นในชํวงเทศกาลออกพรรษา เป็นต๎น ซึ่งเป็นการรํวม
ท าบุญ และสํงเสริมสนับสนุน สืบสานประเพณีพื้นถิ่นของเมืองนครพนมอีกด๎วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู๎บริหารเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ที่ดี  ให๎ความส าคัญเร่ืองเด็กปฐมวัยเป็นอันดับแรก และ
สนับสนุนให๎ครูเข๎ารํวมอบรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ให๎มีความร๎ูใหมํ ๆ แล๎วน ามาพัฒนาศูนย์
ของตนเอง อีกทั้งยังมีความสามารถในการประสานหุ๎นสํวนทางสังคม ให๎มีความสนใจที่จะเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดได๎ 

2. การเชื่อมโยงระหวํางโรงเรียนอนุบาลยงใจยุทธกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ ซึ่ง
ครูผู๎สอนมีการประสานงานกัน แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูแนวคิด ประสบการณ์ วิธีการท างานระหวํางกัน 
สํงผลให๎ทั้งสองภาคสํวนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

3. การท างานเป็นทีม (Team work) ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรับผิดชอบในบทบาท
หน๎าที่ของตนเองท างานอยํางเป็นระบบ และมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ ชํวยเหลือเพื่อนรํวมงานเมื่อ
ต๎องการความชํวยเหลือ และมีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารผํานชํองทาง Facebook ให๎ภาคี
เครือขํายทราบความเคลื่อนไหวอยูํเสมอ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

1. ผู๎ปกครองมีความกังวลเป็นหํวงบุตรหลานมากจนเกินไป จึงมีการมาเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมของลูกอยูํหําง ๆ ในการท ากิจกรรมตําง ๆ อาจสํงผลให๎เด็กไมํกล๎าเลํน กล๎าแสดงออกกับ
เพื่อน ๆ  

2. ผู๎ปกครองมีความคาดหวังให๎เด็กอํานออกเขียนได๎ แตํในชํวงวัยของเด็กนั้น ควรเน๎น
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎การกิน นอน กอด เลํน เลํา มากกวําการเขียนหนังสือ  
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3. สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต๎องปิดท าการ
เรียนการสอนที่ศูนย์ ให๎มีการปรับตัวให๎มาสอนแบบออนไลน์ ซึ่งผู๎ปกครองบางรายมีข๎อจ ากัดที่ไมํ
มีสมาร์ทโฟน ท าให๎เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู๎ นอกจากนี้ยังสํงผลให๎ภาคีเครือขํายไมํสามารถเข๎า
มามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ให๎ความร๎ูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ และต๎อง
งดการจัดงานท าบุญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดขึ้นรํวมกับภาคีเครือขํายในทุกปี 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได๎นั้นจะต๎องมีการประสานงานกับภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่อ่ืน ๆ แล๎วท าการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน วํามีวิธีการที่
เหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร แล๎วจึงน ามาพัฒนาศูนย์ของตนเองให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

แตํถึงอยํางไรแล๎วการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะสามารถด ารงอยูํ และขับเคลื่อนไปได๎อยํางมี
คุณภาพนั้น จ าเป็นจะต๎องมีหุ๎นสํวนทางสังคมในเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด๎วยหนํวยงานที่มี
ความส าคัญ ได๎แกํ 1) หนํวยงานต๎นสังกัด ต๎องให๎ความส าคัญ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2) สถาบันการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เพื่อน าเด็กมาท ากิจกรรมรํวมกับเด็กปฐมวัย รวมไปถึงใน
ระดับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข๎ามาสอนและให๎ความร๎ูในด๎านตําง ๆ  อาทิ การป้องกันตนเองจาก
ภัยตําง ๆ การวํายน้ า การป้องกันตนเอง การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เป็นต๎น 3) ฝ่าย
ปกครองหมูํบ๎าน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ซึ่งจะชํวยในการประชาสัมพันธ์ขําวสารได๎เป็นอยํางดี  4) 
ชุมชนซึ่งประกอบไปด๎วยปราชญ์ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเข๎ามาให๎ความร๎ู 5) 
ร๎านค๎าหรือห๎างสรรพสินค๎าในพื้นที่ ชํวยในการสนับสนุนของรางวัล อาหารตําง ๆ 6) โรงพยาบาล 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ให๎ความรู๎และดูแลสุขภาพ และ 7) สถานีต ารวจ ซึ่งต ารวจชํวยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

จากหนํวยงานที่กลําวมาข๎างต๎น หากมีการเข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมจะสํงผลให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินงานไปอยํางมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนร๎ูและมีพัฒนาการที่
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการด าเนินงาน
รํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา 
ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธนั้น มีวิธีการ และชํองทางในการหาหุ๎นสํวนทางสังคม โดยการการ
จัดเวทีสัญจร เป็นกิจกรรมที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดขึ้นเพื่อการรับฟังปัญหาและ
ข๎อเสนอแนะจากบุคคลผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการด าเนินงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งใน
โอกาสนี้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเข๎ารํวมการจัดกิจกรรมนี้ด๎วย นอกจากนั้นทางศูนย์ยั งมีการจัด
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หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมสถานีการเรียนร๎ู 9 สถานี 
เป็นการสร๎างฐานเรียนร๎ูส าหรับเด็กให๎เกิดการเรียนร๎ู ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ ฐานที่ 1)  การรับเด็ก
เข๎าเรียน จะมีการล๎างมือและวัดอุณหภูมิรํางกายของเด็กกํอนที่จะเข๎าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานที่ 
2) เป็นการจัดลานกิจกรรมที่สร๎างสรรค์ใต๎หลังคาโดมซึ่งจะมีการออกแบบกิจกรรม BBL ให๎เด็กได๎
เรียนร๎ูและออกก าลังกาย ฐานที่ ๓) มีแหลํงเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการท าบ๎านจ าลองวิถีชาว
อีสานไว๎ให๎เด็ก ๆ ได๎เรียนร๎ู ฐานที่ 4) ลานกลางแจ๎ง มีการวาดพื้นเป็นสนาม BBL ส าหรับเด็กได๎
ออกก าลังกายในที่โลํง ฐานที่ 5) ห๎องพยาบาล เป็นห๎องพักส าหรับเด็กที่มีอาหารไข๎ หรือเจ็บป่วย 
ฐานที่ 6) เป็นห๎องส าหรับท าการเรียนการสอน ที่มีกิจกรรมอยํางหลากหลาย อาทิ กิจกรรม EF เลํน
ดนตรี และเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง หรือภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอนด๎วย 
ฐานที่ 7) ห๎องอาหารที่มีการสร๎างสื่อที่เป็นความร๎ูด๎านโภชนาการ และมีโต๏ะส าหรับรับประทาน
อาหาร ฐานที่ 8) ห๎องน้ าที่สะอาดส าหรับเด็กปฐมวัย และฐานที่ 9) ห๎องสมุดส าหรับให๎เด็กและ
ผู๎ปกครองสามารถเข๎ามาเรียนร๎ูได๎ อีกทั้งในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ระหวํางผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานหลักที่ดูแลและ
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ ก็ได๎มีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ โดยให๎ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข๎ารํวมด๎วย เพื่อรับฟังปัญหาและข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลขําวสาร ในสํวนของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตํอไป 
 

4.2.4ภาคใต๎ 
4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได๎มีการ

สัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการ
สังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
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ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง จังหวัดนสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานที่มีหุ๎นสํวน

ทางสังคมจากหลายภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน โดยการสนับสนุนเ งินทุนและ
ทรัพยากรที่จ าเป็น ประกอบกับการสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูและกิจกรรมตําง ๆ ในด๎านการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให๎กับเด็กเล็กจากภาคีเครือขํายอยํางตํอเนื่องและเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
โดยมีภาคีเครือขํายที่เข๎ามาให๎การสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน มีทั้งหมด4ภาคสํวนที่ส าคัญ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ภาครัฐ องค์การบริหารสํวนต าบลทําฉาง สนับสนุนงบประมาณด๎านการจ๎างบุคลากรครู 
เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนเงินอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนร๎ูและ
อุปกรณ์เสริมสร๎างพัฒนาการเด็ก สนับสนุนงบประมาณในการสร๎างอาคารเรียนและสนามเด็กเลํน
รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์การท าแปลงเกษตรภายในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมใน
วันส าคัญตําง ๆ ทางศาสนา กิจกรรมวันไหว๎ครู วันพํอและวันแมํโดยสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรม กิจกรรมกีฬานักเรียนและประชาชน โดยในนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
รํวมกับคนในชุมชนเป็นการสร๎างความสมัครสมานสามัคคีให๎แกํนักเรียนและคนในชุมชน  

ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดโรคโควิด – 19 ได๎สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันโรค 
อาทิ แอลกอฮอล์ส าหรับฆําเชื้อโรค หน๎ากากอนามัย หน๎ากาก Face Shield และการฉีดพํนยาฆําเชื้อ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เทศบาลต าบลทําฉาง สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มีการจัดสํง
เจ๎าหน๎าที่มาอบรมให๎ความร๎ูด๎านอัคคีภัยแกํบุคลากรและคนในชุมชน สาธิตการจัดการแยกขยะ 
รวมถึงบริการเก็บขยะทั้งในและนอกเทศบาล นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณในการเข๎ามา
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในชํวงฤดูฝนเพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคไข๎เลือดออกให๎กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและชุมชน 

โรงพยาบาลทําฉาง สนับสนุนบริการตรวจสุขภาพประจ าปีและดูแลสุภาพฟันของเด็ก มี
การสนับสนุนยาสามัญประจ าบ๎านและวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น สนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์อบรมให๎ความร๎ูด๎านการปฐมพยาบาลและการกู๎ชีพในเบื้องต๎นแกํบุคลากร
และคนในชุมชน พร๎อมทั้งให๎ความรู๎กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันสาธารณภัย มี
การอบรมเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขประจ าส านักสาธารณสุขอ าเภอทําฉาง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) บุคลากรประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู๎ปกครองในเร่ืองการตรวจคัดกรองและการ
ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎า เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎าให๎สามารถรักษาได๎ทันสามารถ
กระตุ๎นพัฒนาการเด็กให๎สามารถใช๎ชีวิตได๎ปกติและเรียนทันเพื่อนนักเรียนรุํนเดียวกัน 
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เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทําเคยซึ่งมีพื้นที่ติดตํอกับ
ต าบลทําฉาง ได๎ให๎การสนับสนุนบุคลากรอบรมให๎ความร๎ูการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าแกํเด็กและ
ผู๎ปกครอง การเข๎ามาประเมินตรวจคัดกรองสุขภาพของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อาทิ การตรวจสุขภาพ
ฟัน งานทันตกรรมเด็กนักเรียนที่จัดขึ้นประจ าทุกวันพุธต๎นเดือน รวมทั้งการให๎ค าปรึกษาการดูแล
สุขภาพรํางกาย สุขภาพปากและฟัน รวมถึงการดูแลพัฒนาการของเด็ก มีการประสานสิทธิการ
รักษาพยาบาลให๎กับเด็ก การสํงตํอการรักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลทําช๎าง ซึ่งในชํวง
สถานการณ์การแพรํระบาดโรคโควิด-19 ได๎มีการอบรมให๎ความรู๎การป้องกันโรคโควิด-19  

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจราจร เข๎ามาอบรมให๎ความร๎ูด๎านจราจร อ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในด๎านตําง ๆ รวมถึงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยแกํคนในชุมชน 

ธนาคารออมสิน เข๎ามาจัดอบรมให๎ความร๎ูเร่ืองการออมเงินให๎กับเด็กเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทําฉาง เพื่อปลูกฝังคํานิยมด๎านการออมเงิน สร๎างวินัยในการใช๎จําย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
อบรมโครงการ COACT ให๎แกํบุคลากรในศูนย์ ให๎ความร๎ูด๎านสิ่งแวดล๎อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดการด๎านสาธารณสุข และการจัดหลักสูตรบูรณาการสอนอยํางเป็นระบบ 

ภาคเอกชน การเข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของภาคเอกชนจะมาในรูปแบบของการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการที่จ าเป็น เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทําฉาง อาทิ ร๎านค๎าและร๎านจ าหนํายวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างภายในชุมชน โฮมโปร โลตัส 
เป็นต๎น 

ภาคประชาสังคม ผู๎ปกครอง มีบทบาทส าคัญในการรํวมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทํา
ฉางเป็นอยํางมาก กลําวคือ กลุํมผู๎ปกครองมีทุนทรัพย์และทรัพยากรที่จ าเป็น มีองค์ความร๎ูในหลาย
ด๎าน เมื่อเข๎ามามีสํวนรํวมกับทางศูนย์ในด๎านการสํงเสริมการเรียนร๎ูและพัฒนาการให๎กับเด็ก
นักเรียนภายในศูนย์ อีกทั้งเป็นผู๎มีอุปการคุณในการสนับสนุนเงินทุนและสิ่งของที่จ าเป็น มีสํวน
รํวมในการติดตํอประสานทรัพยากรจากภายนอกเพื่อใช๎ในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญตําง เชํน กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ กิจกรรมกีฬาสี เป็นต๎น เมื่อมีการจัดประชุมประจ าภาคการศึกษา ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมใน
การประชุมและรํวมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อมีการลงเยี่ยมบ๎าน
นักเรียนของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลนักเรียนอยํางเต็มที่พร๎อม
ทั้งรํวมกันหาแนวทางแก๎ไขปัญหานักเรียนที่อยูํในความดูแล 

ชุมชน ชุมชนเป็นแหลํงองค์ความร๎ูทางด๎านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยมีปราชญ์ชาวบ๎าน
มาถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎แกํเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ การท าเกษตร การเลํานิทาน
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พื้นบ๎าน สาธิตการท าขนม จักรสาน เป็นต๎น ไรํนาและพื้นที่ในชุมชนเป็นแหลํงเรียนร๎ูให๎กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภายในชุมชนยังมีกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน หรือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน. มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กโดย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน. 1 คนดูแล 10 ครัวเรือน  

วัด วัดจันทรารามเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคนในชุมชน ซึ่งใน
วันพระหรือวันส าคัญทางศาสนาทางหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คูรครูได๎น านักเรียนไปท ากิจกรรม
ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมจากพระสงฆ์  

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได๎มีสํวนรํวมในการเข๎ามาจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างทักษะความร๎ูที่จ าเป็นตํอพัฒนาการเด็กในทุกภาคการศึกษา ตลอดจนรํวมสนับสนุนทุน
สร๎างมุมอํานหนังสือ สนับสนุนหนังสือนิทานเพื่อสํงเสริมการสร๎างจินตนาการให๎กับนักเรียน 
การมีหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัย  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัยมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางมาก เนื่องจากการมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่เพิ่มขึ้นสํงผลตํอการติดตํอ
ประสานงาน การระดมทรัพยากรที่เป็นแหลํงเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ บุคลากร องค์ความร๎ูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่หุ๎นสํวนสังคมของแตํละภาคสํวนมีอยูํ อาทิ ด๎านสุขภาพอนามัย การออกก าลัง
กาย การเลํนกีฬาและนันทนาการ การป้องกันสาธารณภัย เป็นต๎น มาใช๎รํวมกันวางแผนการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพให๎กับหัวหน๎าศูนย์และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎ความร๎ูและดูแลเด็ก
ปฐมวัยอยํางเหมาะสมตํอวัย ให๎สามารถปรับตัวได๎เหมาะสมกับสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันสํงผลตํอทักษะการด าเนินชีวิต  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉางจึงมีความจ าเป็นต๎องสร๎างหุ๎นสํวนทางสังคม ทั้งจาก
หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในรูปแบบภาคีเครือขํายที่
ท างานรํวมกันเพื่อชํวยพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยําง
รอบด๎าน ทั้งด๎านการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยจาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.ทําเคย , 
โรงพยาบาลทําฉาง ด๎านองค์ความร๎ูจากสถาบันการศึกษาและปราชญ์ชาวบ๎านซึ่งใช๎ชุมชนเป็นฐาน
องค์ความร๎ู ด๎านการสนับสนุนเงินทุนจากหนํวยงานภาครัฐและโครงการCSRของภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ซึ่งมีสํวนชํวยในการปลูกฝังจิตส านึกผํานกิจกรรมที่จัดขึ้น 
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วิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม อย่างไรบ้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวิธีการและชํองทางในการหาหุ๎นสํวน

ทางสังคม ดังนี้ 
หุ๎นสํวนทางสังคมมีการประสานผํานทาง องค์การบริหารสํวนต าบลทําฉางและเทศบาล

ต าบลทําฉาง ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นสื่อกลางใน
การประสานทรัพยากร ประชาสัมพันธ์การรับและกระจายข๎อมูลขําวสารจากหุ๎นสํวนทางสังคมใน
เร่ืองการเข๎ามาด าเนินกิจกรรมโครงการตําง ๆ ของทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษาเพื่อให๎มีการเข๎ามาด าเนินกิจกรรมอยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง ทางองค์การบริหารสํวนต าบลทําฉางและเทศบาลต าบลทําฉาง
จะประสานสํงตํอข๎อมูลและทรัพยากรมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อด าเนินการตํอไป 

การประสานผํานกลุํมผู๎ปกครองนักเรียนซึ่งเคยเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นคนใน
พื้นที่ เพื่อท าหน๎าที่ประสานทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรือประเพณีวัน
ส าคัญ โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานและประชาสัมพันธ์ขําวสารผํานทางแอพพลิเคชั่น
ไลน์กลุํมของผู๎ปกครอง ซึ่งผู๎ปกครองนักเรียนเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่ส าคัญของภาคประชาสังคม 
เป็นตัวเชื่อมโยงปราชญ์ชาวบ๎าน วัด และหนํวยงานภาคเอกชนภายในชุมชนมารํวมท ากิจกรรมและ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นตําง ๆ ใช๎ในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทํา
ฉาง 
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม 

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าขึ้นรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม เป็นกิจกรรมที่เน๎ น
พัฒนาศักยภาพของทางบุคคลากรและสํงเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีกิจกรรมดังนี ้

กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได๎รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐคือองค์การบริหารสํวนต าบลทําฉาง มอบเงินทุนและอุปกรณ์ในการจัดท าสนามเด็กเลํน
เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กเล็ก การปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักใช๎เป็นอาหารกลางวัน
แกํเด็กเล็กโดยได๎รับการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคมในภาคประชาสังคมได๎แกํ กลุํมผู๎ปกครอง
และปราชญ์ชาวบ๎านผํานการติดตํอประสานงานโดยคุณครูลงในกลุํมไลน์ และได๎รับความ
อนุเคราะหอุ์ปกรณ์การท าแปลงเกษตร เชํน จอบ พลั่ว บัวรดน้ าต๎นไม๎ ปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ผักจากร๎าน
ขายอุปกรณ์การเกษตรในชุมชน ทั้งนี้ยังได๎รับความรํวมมือจากภาคีเครือขํายจากปราชญ์ชาวบ๎านเข๎า
มาให๎ความรู๎การท าเกษตรแบบผสมผสาน มีกลุํมผู๎ปกครองรํวมกันจัดท าแปลงเกษตร 
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การได๎รับการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคมในภาคเอกชนอยํางบริษัทเทสโก๎ โลตัส ใน
กิจกรรม “365 วัน ท าดีเพื่อชุมชน” ผํานการติดตํอประสานงานมายังองค์การบริหารสํวนต าบลแล๎ว
สํงตํอเร่ืองมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในโรงเรียนและภายในชุมชน นอกจากนี้บริษัทโฮมโปร ยังเข๎ามาท ากิจกรรมโครงการตอบ
แทนสังคมและชุมชนผํานโครงการ “ห๎องน้ าของหนู” จัดสร๎างห๎องน้ าเพื่อสร๎างสุขอนามัยที่ดีให๎แกํ
เด็กเล็ก  

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมกับ
หุ๎นสํวนทางสังคมในภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ กิจกรรมวันเข๎าพรรษาโดยการน านักเรียน
ของศูนย์เด็กเล็กเข๎ารํวมพิธีหลํอเทียนและแหํเทียนพรรษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารสํวนต าบล
ทําฉาง การเข๎ารํวมกิจกรรมในการเดินขบวนแหํงานประเพณีชักพระซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่นของ
ภาคใต๎ เป็นการปลูกฝังคํานิยมการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น การสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นเร่ืองการละเลํนพื้นบ๎าน การ
ท าขนมพื้นบ๎าน ผํานการถํายทอดองค์ความรู๎จากปราชญ์ชาวบ๎านและกลุํมผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนใน
การด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมสร้างห้องเรียนแบบ Brain Based Learning (BBL) ด าเนินการโดยหัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดการประชุมโดยเชิญหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างห๎องเรียนแหํง
การเรียนร๎ูส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร๎างเสริมพัฒนาการและทักษะที่จ าเป็นแกํเด็กเล็กปฐมวัย มีการ
วางแผนการด าเนินการรํวมกัน โดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนต าบล
ทําฉาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การได๎รับความรํวมมือจากกลุํมผู๎ปกครองและกลุํมนักศึกษาคณะ
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรํวมกันสร๎างมุมอํานหนังสือนิทานเพื่อ
เสริมสร๎างจินตนาการ การท าชํองเท๎าตัวเลขและเกมส์บันไดงู การจัดมุมแสดงสื่อการเรียนร๎ูและ
แสดงผลงานของเด็กปฐมวัยเพื่อสร๎างการเรียนร๎ูและความภาคภูมิใจในผลงาน เป้าหมายของการ
จัดสร๎างห๎องเรียน BBL นี้เพื่อเกิดการเรียนร๎ูและกระตุ๎นพัฒนาการในเด็กจะเน๎นการปฏิบัติมากกวํา
การทํองจ าเนื้อหา ท าให๎เด็กเล็กร๎ูสึกสนุกและอยากเข๎ารํวมท ากิจกรรม 

กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยทางสสส.  มีเจ๎าหน๎าที่มาท ากิจกรรมโดยอบรม
สร๎างองค์ความร๎ูกับหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุลคากรในโครงการ COACT เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให๎เป็นระบบมากขึ้นและมีการบูรณาการให๎สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน 
โดยมีครูจัดประชุมพร๎อมเชิญผู๎ปกครองเข๎ารํวมในการวางแผนด๎วย 

กิจกรรมเปิดโลกนอกต าราเรียน  มีการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมี
ผู๎ปกครองรํวมเดินทางไปด๎วย อาทิ พระบรมธาตุไชยา เกาะสมุย เป็นต๎น การศึกษาภายในชุมชน
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โดยมีปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาแนะน าสถานที่ส าคัญภายในชุมชน เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เรียนร๎ู
วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน และสถานการณ์โควิด-19ที่ก าลังเกิดขึ้นมีกิจกรรมอบรมให๎ความร๎ู
การดูแลป้องกันตนเองให๎หํางจากโรคโควิด-19  
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่หลากหลายครอบคลุมทุกภาคสํวนได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและสถาบันทางการศึกษา ซึ่งทุกภาคสํวนนั้นได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด๎านการระดมทรัพยากรเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ตลอดทั้งเกิด
แนวคิดด๎านพัฒนาระบบการศึกษาโดยมีการรํวมกันออกแบบวางแผนการเรียนการสอน มีการบูร
ณาการองค์ความรู๎เฉพาะทางของแตํละหุ๎นสํวนทางสังคม เพื่อให๎เหมาะสมตํอชํวงวัยและบริบทของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กสามารถน าไปปฏิบัติใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

การที่หุ๎นสํวนทางสังคมมีบุคลากรที่มีองค์ความร๎ู ทักษะเฉพาะทางเข๎ามามีสํวนรํวมในก
กิจกรรมตําง ๆ เป็นสํวนส าคัญในการชํวยบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นการแบํงเบาภาระงานในการดูแล
เด็กปฐมวัย สํงเสริมองค์ความร๎ูแกํบุคลากรและผู๎ปกครองในการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเด็ก อาทิ 
บุคลากรทางการแพทย์ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เข๎ามาให๎ความรู๎อบรมการดูแลเด็ก สํงเสริมพัฒนาการ
ในวัยเด็ก งานทันตกรรมของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. ที่มีเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาตรวจสุขภาพ
ฟันและสุขภาพประจ าปี  

นอกจากนี้หุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนชํวยอ านวยความสะดวก มีการประสานสํงตํอ เด็ก
ปฐมวัยในด๎านการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลและการกู๎ชีพเบื้องต๎น สามารถประสานสํงตํอไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลได๎อยํางทันทํวงที การอ านวยความสะดวกของต ารวจจราจรโบกรถหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีครูเวรยืนรับสํงนักเรียนหน๎าประตูทางเข๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการมี
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเข๎ามาตรวจรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและท างานเป็นทีม ในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ วิสัยทัศน์ของผู๎บริหารโดยทั้งหัวหน๎าศูนย์และครูต๎องมีความร๎ูความเข๎าใจ 
ประสบการณ์ในการท างานด๎านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให๎เข๎าใจระบบการเรียนการสอน 
การจัดท าหลักสูตรเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมีองค์
ความร๎ูรวมถึงการหาหุ๎นสํวนทางสังคมเพื่อเป็นภาคีเครือขําย รํวมกันขับเคลื่อนการท างาน ควรมี
การด าเนินงานอยํางเป็นระบบและมีการวางแผนการด าเนิน รวมทั้งการประสานติดตํอระหวําง
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หัวหน๎าศูนย์ บุคลากรครู ผู๎ปกครองและหุ๎นสํวนทางสังคมต๎องมีเสถียรภาพ แบํงบทบาทหน๎าที่อยําง
ชัดเจน รับฟังคววามคิดเห็นของหุ๎นสํวนทางสังคม มีการประเมินผลและตรวจสอบแตํละกิจกรรม
โครงการเพื่อสามารถน าสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูและข๎อผิดพลาดมาปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อให๎การด าเนิน
กิจกรรมโครงการในอนาคตเป็นไปด๎วยความราบร่ืน  

สภาพแวดล๎อม สถานที่ตําง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอ้ือตํ อการเรียนร๎ู  การมี
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างพัฒนาการให๎แกํเด็กเล็กเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
เพราะเป็นแรงจูงใจและดึงดูดให๎เด๎กเล็กอยากเข๎ารํวมกิจกรรมและสนุกตอนท ากิจกรรมสามารถ
น าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ เชํน การมีห๎องเรียน BBL สามารถสร๎างความสนใจให๎เด็กอยาก
เข๎ารํวมกิจกรรม การมีสนามเด็กเลํนที่มีเคร่ืองเลํนชํวยเสริมพัฒนาการ เสริมกล๎ามเนื้อมัดเล็กที่
จ าเป็นของรํางกาย ท าให๎เด็กเล็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

การระดมทุนในเพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนศูนย์อยํางเปิดกว๎างและหลากหลาย การเปิดรับการ
สนับสนุนทรัพยากรตําง ๆ เพื่อใช๎ในการด าเนินงานของศูนย์ ไมํวําจะเป็นเงินทุน วัสดุอุปกรณ์
รวมถึงบุคลากร เชํน การรับนักศึกษาฝึกงานคณะคุรุศาสตร์ จิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข๎ามา
ชํวยสอนเด็กและรํวมกันพัฒนาระบบการสอนกับครู แลกเปลี่ยนความร๎ูใหมํ ๆ  การติดตํอ
ประสานงานวิทยากรภายนอกเข๎ามาผํานการติดตํอโดยมีครูเป็นตัวกลางในการประสานงาน ท าให๎มี
การระดมทรัพยากรที่หลากหลายเหมาะสมตํอการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูปฐมวัยมีความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ครูปฐมวัยที่จะเข๎ามา
ปฏิบัติงานด๎านการสอนต๎องมีองค์ความร๎ูเฉพาะในด๎านสํงเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก มีประสบการณ์
ในการดูแลเด็กเพื่อสามารถท าความเข๎าใจปัญหาของเด็ก มีบุคลิกที่ดี วางตัวและการแตํงกายที่
เหมาะสม มีหลักจิตวิทยาในการท างานกับเด็กเล็ก และภาคีเครือขําย รวมทั้งต๎องมีการพัฒนาตนเอง
อยํางสม่ าเสมอเพื่อให๎เทําทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
การด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

หัวหน๎าศูนย์และครูมีการศึกษาเพิ่มเติมด๎านองค์ความร๎ูใหมํๆเพื่อให๎ทันตํอสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง มีการประเมินครูเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการสอน ปรับปรุงรูปแบบเทคนิคการสอน 
มีการน าสื่อการเรียนรู๎ที่ได๎รับการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคมโดยเป็นสื่อการสอนรูปแบบใหมํ
เน๎นให๎เด็กมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

ผู๎ปกครองและหุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนรํวมเข๎ามาอบรมทักษะที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก
เล็ก อาทิ การท าขนม การประดิษฐ์ของเลํนจากวัสดุธรรมชาติ โดยกิจกรรมสํวนใหญํเป็นภาคปฏิบัติ
เน๎นให๎เด็กได๎ท าด๎วยตนเอง มีแนวคิดและสามารถตั้งค าถามในระหวํางการท ากิจกรรมและภายหลัง
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จบกิจกรรมได๎ มีแนวคิดแหํงความเป็นจริง สามารถได๎ค าตอบที่สงสัยภายในชํวงการท ากิจกรรม 
เด็กกล๎าที่จะตั้งค าถาม  

หุ๎นสํวนทางสังคมในภาครับและภาคเอกชนให๎การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่
จะเป็นอยํางตํอเน่ือง สํงผลตํอการด าเนินโครงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให๎เป็นไปตามมาตรฐานและเด็กมี
คุณภาพทางการศึกษา มีพัฒนาการพร๎อมส าหรับการเข๎าเรียนในระดับชั้นประถามศึกษา 

การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให๎เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดี  
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานผํานหุ๎นสํวนทางสังคม ภาคีเครือขํายที่ส าคัญ  

ตําง ๆ เพื่อรํวมกันประชุมวางแผน การจัดท าข๎อตกลงรํวมกันเพื่อการด าเนินงานด๎านดูแลสุขภาพ
ฟันและสุขภาพเด็กเล็ก รวมทั้งสํงเสริมพัฒนาการที่ดีให๎แกํเด็กเล็ก โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ทําฉางมีการด าเนินงานรํวมกับ โรงพยาบาลบ๎านฉาง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.ทําเคย และ
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขประจ าอ าเภอทําฉาง เข๎ามารํวมสนับสนุนด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ด๎านสุขภาพ 

ครูและบุคลากรรํวมเข๎าอบรมด๎านการดูแลสุขภาพและการเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็ก 
ให๎ความส าคัญและใสํใจแกํเด็กเล็กทุกคนโดยมีการให๎ล๎างมือกํอนเข๎าห๎องเรียน กํอนรับประทาน
อาหารทุกคร้ัง หลังท ากิจกรรมตําง ๆ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ใน 1 เทอมจะมี
เจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.ทําเคยเข๎ามาตรวจสุขภาพชํองปากหากพบวําเด็ก
เล็กมีปัญหาสุขภาพฟันจะด าเนินการสํงตํอไปยังงานทันตกรรม ซึ่งจะท าฟันที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล.ทุกวันพุธของต๎นเดือนให๎แกํเด็กนักเรียน 

ผู๎ปกครองมีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กโดยการเข๎าอบรมกับเข๎าหน๎าที่
สาธารณสุขและศึกษาจากสมุดประจ าตัวเด็กเลํมสีชมพู ได๎รับเอกสารชุดความร๎ูจากเครือขําย
ภายนอกซึ่งเป็นชุดความร๎ูดูแลพัฒนาการเด็ก ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
พัฒนาการของเด็กจากการที่เด็กเลําให๎ฟังวําท ากิจวัตรประจ าวันอะไรบ๎าง 

ส าหรับการประเมินด๎านพัฒนาการเด็กจะมีการคัดครองเทอมละ 1 คร้ังในเดือนมิถุนายน 
จะมีการประชุม ปรึกษาคัดกรองระหวํางครู ผู๎ปกครอง และเจ๎าหน๎าที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบล.ซึ่งมีการประสานงานผํานกลุํมไลน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอด โดยมีขั้นตอนดังนี้ มีการคัด
กรองโดยใช๎เคร่ืองมือ DSPM หากพบวําเด็กมพัฒนาการที่ลําช๎าจะสํงข๎อมูลไปยัง โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล. แล๎วท าการแจ๎งผู๎ปกครองเพื่อท าการปรึกษาและให๎ค าแนะน าในการดูแล 
เสริมสร๎างพัฒนาการเด็ก เมื่อมีการกระตุ๎นพัฒนาการผํานไป 1 เดือนจะท าการประเมินซ้ า หาก
พัฒนาการยังไมํดีขึ้นจะสํงตํอไปท าการรักษาที่โรงพยาบาลทําฉาง 
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การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉางมีผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลทําฉางที่มีวิสัยทัศน์ใน

การพัฒนาโดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรครู โดยให๎การสนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ มีการออกคําเดินทางให๎หัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครูได๎เดินทางไปศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการให๎บุคลากรในศูนย์
ได๎เข๎ารํวมโครงการที่ส าคัญ เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการตําง ๆ อาทิ COACT โครงการสร๎างเสริม
ศักยภาพชุมชนในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ของส านักงานสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครูและบุคลากร
ในศูนย์ได๎รับการอบรมพัฒนามีด๎วยกัน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) DSPM การประเมินพัฒนาการ 2) CPR 
การกู๎ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 3) การจัดท าหลักสูตร EF คือการน าดนตรีมาปนะยุกต์ใช๎ใน
การสอน 4) BMK-TOT การส ารวจทุนทางสังคมและวน ามาประยุกต์ใช๎พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภายหลังการเข๎ารํวมอบรมโครงการ COACTของครูในศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในการพัฒนาบุคลากร อาทิ สามารถเป็นวิทยากรถํายทอดองค์ความร๎ูได๎ มีทักษะ
การสื่อสารอบรมที่ดีขึ้น มีองค์ความร๎ูในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดระบบการเรียนการ
สอน 

การจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูและสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก
ปฐมวัย 

หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการน าแนวคิดการพัฒนาเด็กของแนวคิดของ Jean – Jucques 
Roussean (1712-1778) Roussean เชื่อวําผู๎ที่เป็นแมํเทํานั้นที่จะเป็นผู๎ดูแลเด็กได๎ดีที่สุด และหัวใจ
ทางการศึกษาคือชีวิตในครอบครัว การเรียนร๎ูธรรมชาติตําง ๆ โดยเน๎นให๎ตระหนักถึงความส าคัญ
ของกิจกรรมทางรํางกายในชํวง 5 ปีแรกของชีวิต และวันตํอมา 5 – 12 ปี เป็นชํวงที่เด็กจะเรียนร๎ูทุก
สิ่งจากประสบการณ์และการส ารวจค๎นคว๎าสิ่งที่อยูํรอบ ๆ ตัว น ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดหลักสูตร
พัฒนาการเรียนร๎ูและปรับสภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎เปรียบเสมือนบ๎าน จัดพื้นที่ให๎เด็กท า
กิจกรรมเหมือนที่ท าที่บ๎าน อาทิ สนามเด็กเลํน แปลงเกษตร ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมือนได๎เรียน
และเลํนที่บ๎าน 

ครูและบุคลากรปฏิบัติงานการสอนท าหน๎าที่เสมือนเป็นพํอกับแมํของเด็ก ดูแลสุขอนามัย
และเร่ืองการท ากิจวัตตําง ๆ มีการน าความร๎ูจากการอบรมหลักสูตรการดูแลและเสริมสร๎าง
พัฒนาการเด็กเข๎ามาบูรณาการสอน 

ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมส าคัญตําง ๆที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น มีการ
รํวมกันประชุมวางแผนเร่ืองการขับเคลื่อนงานตําง ๆ ทั้งนี้ยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก โดยเข๎า
รํวมการประชุมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง หรือมากกวํานั้น 
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การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเข๎าอบรมหลักสูตร COACT ของทางผู๎บริหาร รวมทั้ง

อบรมการบริหารจัดการศูนย์ที่ส าคัญ อาทิ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มองค์ความร๎ูในการบริหารงานเพื่อให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถวางหลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอวัยและ
บริบท  

ครูและบุคลากรมีการน ากิจกรรมเสริมทักษะการเลํานิทานประกอบรูปภาพมาใช๎ เพื่อให๎
เด็กเล็กได๎มีจินตนาการพัฒนาทักษะการความคิดและจินตนาการ การใช๎การสอนแบบ EF มีการใช๎
ดนตรีประกอบการสอนเพื่อฝึกการทํองจ าของเด็กเล็ก 

ผู๎ปกครองและหุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนรํวมในการจัดสร๎างห๎องเรียน BBL โดยรํวมระดม
ทรัพยากรตําง ๆ การได๎รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาท ากิจกรรมท างานจักรสาน 
งานประดิษฐ์ตําง ๆ เพื่อเสริมสร๎างจินตนาการ การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าและรํวมสืบสานศิลปะะ
วัฒนธรรมไปในตัว นอกจากนี้ทางกลุํมหุ๎นสํวนทางสังคมยังรํวมกันประชุมวางแผน การน าองค์
ความรู๎ที่ตนเองถนัดแตํละด๎านมาประยุกต์ใช๎ในการออกแบบหลักสูตรที่ใช๎เพิ่มพูนทักษะ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

หัวหน๎าศูนย์และครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะท าการประชุมผู๎ปกครอง ปีการศึกษาละ 2 
คร้ัง (เทอมละ 1 ครั้ง) โดยครั้งแรกจะเป็นการประชุมภาคการศึกษาที่ 1 มีการประชุมผู๎ปกครองและ
กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตรการเรียน
การสอน ในสํวนของการประชุมที่เรํงดํวนจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการประชุมรํวมกัน
ระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคม มีการจัดอบรมเพิ่มความร๎ูและทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย อาทิ 
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 มีการประชุมผู๎ปกครองถึงมาตรการการดูแลเด็ก
ในชํวงโควิด -19 โดยมีเจ๎าหน๎าที่จาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. เข๎ามาแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพอยํางถูกต๎อง แจกอุปกรณ์ฆําเชื้อโรค สาธิตวิธีการล๎างมืออยํางถูกต๎อง สาธิตการใช๎หน๎ากาก
อนามัยอยํางถูกต๎อง และเพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกันในการเรียนรูปแบบออนล์มีการประชุมถาม
ความคิดเห็นจากผู๎ปกครองในการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ สอบถามถึงความพร๎อมของ
ผู๎ปกครอง มีการประสานงานโดยครูประจ าห๎องจะน าเอกสารการเรียนไปแจกนักเรียนที่บ๎านเพื่อลด
การออกนอกพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ใกล๎เคียง อาทิ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง เป็นต๎น ซึ่ง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได๎รับ
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รางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพโดยจัดนิทรรศการให๎หัวหน๎าศูนย์และบุคลากรเข๎าเยี่ยมชม เพื่อน ามา
ปรับปรุงใช๎พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง  
 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  

ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด -19 ทางองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได๎มีนโยบายค าสั่งเร่ืองการดูแลเยียวยาผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ทาง
เทศบาลต าบลทําฉางและองค์การบริหารสํวนต าบลทําฉางได๎รับนโยบายและปฏิบัติตามค าสํง จึง
ประสานหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและในชุมชน อาทิ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมูํบ๎าน(อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน.) โรงพยาบาลทําฉางสาธารณสุขอ าเภอทํา
ฉาง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. สถานีต ารวจ เป็นต๎น  

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉางมีหัวหน๎าศูนย์และครูคอยประสานงานเร่ืองการ
ด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 โดยประสานกับหุ๎นสํวนทางสังคมในภาครัฐ 
คือทางองค์การบริหารสํวนต าบลทําฉาง เทศบาลทําฉางเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด-19 ได๎รับการติดตั้งอุปกรณ์ฉากกั้นพลาสติด การเข๎ามาพํนยาฆําเชื้อ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังได๎รับความรํวมมือจาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.
เข๎ามาจัดกิจกรรมป้องกันโควิด-19 โดยมีผู๎น าชุมชน กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน. 
กลุํมผู๎ปกครอง เข๎ารํวมในการท ากิจกรรม  

ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมผู๎ปกครองผํานไลน์กลุํมในชํวงที่เกิดสถานการณ์โค
วิด -19 เพื่อขอความรํวมมือให๎มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กชํวงอยูํบ๎าน มีการจัดท าระบบการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อรักษาระยะหําง ลดการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งทางกลุํมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได๎น าสื่อการสอนเพื่อพัฒนาด๎านสมองมาสํงมอบให๎กับผู๎ปกครอง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน.ลงเยี่ยมบ๎านเด็กในทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามปัญหาด๎าน
สุขภาพและพัฒนาการ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลทําฉางและเทศบาลต าบลบ๎านฉาง เป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่มี
มีนโยบายขับเคลื่อนด๎านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ชัดเจน ให๎การสนับสนุนความรํวมมือในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นในด๎านตําง ๆ เป็นศูนย์กลางการประสานงานหาภาคี
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เครือขําย ชํวยเพิ่มหุ๎นสํวนทางสังคมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในหลายมิติ เชํน องค์การบริหารสํวน
จังหวัด(อบจ.) สสส. สสจ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โรงพยาบาล โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล เป็นต๎น 

2. ผู๎บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวคามใสํใจ ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาระบบการศึกษา 
ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กเล็กจึงสามารถสร๎างหุ๎นสํวนทางสังคมได๎หลายมิติ ดึงการมีสํวน
รํวมของคนในชุมชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ครูมีการพัฒนาทักษะและองค์ความร๎ูใหมํๆอยูํเสมอ คณะครูมีความสามัคคีประสานการ
ท างานเป็นทีมสํงผลให๎การด าเนินกิจกรรมโครงการบรรลุเป้าหมาย มีการประเมินศักยภาพครูในทุก
ปีการศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานของครูในการดูแลเด็กปฐมวัย 

4. หุ๎นสํวนทางสังคมในภาคประชาสังคมโดยเฉพาะผู๎ปกครอง ปราชญ์ชาวบ๎านและชุมชน 
ให๎ความรํวมมือ ในการรํวมกันวางแผนพัฒนาเด็กเล็กมีการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกัน โดยใช๎
สถาบันครอบครัวเป็นตัวขับเคลื่อน ใช๎ชุมชนเป็นห๎องเรียนนอกต าราท าให๎เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
ที่หลากหลาย สามารถน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อดูแลตนเองได๎ 

5. หุ๎นสํวนทางสังคมในภาคเอกชนมีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อนใช๎ในการขับเคลื่อน
ศูนย์ทุกปี มีการจัดกิจกรรมโครงการอยํางสม่ าเสมอ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 สํงผลให๎ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะท าให๎เด็กเรียนร๎ู หรือมีพัฒนาการได๎ไมํเต็มที่ เนื่องจากขาด
การปฏิสัมพันธ์เรียนร๎ูรํวมกับเพื่อน ๆ ต๎องปฏิบัติกิจกรรมเพียงคนเดียวหรือปฏิบัติรํวมกับ
ผู๎ปกครองที่บ๎าน ซึ่งบางครอบครัวผู๎ปกครองไมํมีเวลาในการท ากิจกรรมรํวมกับเด็กท าให๎เกิดปัญหา
เด็กไมํอยากท าการบ๎านสํงผู๎ปกครองมีข๎อจ ากัดในการใช๎เทคโนโลยี บางคนไมํมีโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน จึงไมํสามารถรํวมการสื่อสารผํานไลน์กลุํมได๎ บางคร้ังต๎องอาศัยการบอกตํอขําวสารกัน
ภายในชุมชน หรืออาศัยฟังขําวสารจากเพื่อนบ๎าน จึงท าให๎เกิดความลําช๎าในการได๎รับข๎อมูล
ขําวสาร 
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน
ทุกภาคสํวนในแตํละพื้นที่ เน่ืองจากมีหนํวยงานและองค์กรที่แตกตํางกันไปตามบริบทโดยสามารถ
แบํงประเภทหุ๎นสํวนทางสังคมออกเป็น 4 ภาคสํวนได๎แกํ 
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1. ภาครัฐ โดยเฉพาะหนํวยงานต๎นสังกัดที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎องมีนโยบายที่ดีในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาได๎จริง และมีความเป็นสื่อกลางในการประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการดูแล
เด็กปฐมวัยเข๎ามารํวมกันวางแผนขับเคลื่อน สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและสนับสนุนเร่ืองของ
การประสานสํงตํอในกรณีเด็กต๎องเข๎าการรักษากระตุ๎นพัฒนาการ การรักษาพยาบาล อาทิ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล. โรงพยาบาล รวมทั้งการมีเครือขํายทางด๎านสถานศึกษาเพื่อ
รํวมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ภาคเอกชน มีการน าโครงการด๎าน CHRเข๎ามาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอยํางสม่ าเสมอ 
สนับสนุนทุนในการจัดท าโครงการอยํางตํอเน่ืองเพื่อมุํงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา 

3. ภาคประชาสังคม อาทิ ผู๎ปกครอง ชุมชน วัด มัสยิด เข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน
โดยใช๎กระบวนการกลํอมเกลาทางสังคม เข๎ามาท าให๎เด็กเล็กเกิดกระบวนการเรียนร๎ู ปรับตัวเข๎ากับ
สถานการณ์ตําง ๆ มีแนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส านึกรักบ๎านเกิด พร๎อมที่จะพัฒนา
ชุมชนบ๎านเกิดของตนเองในอนาคต 

4. สถาบันการศึกษา มีสํวนส าคัญในการรํวมพัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะพัฒนาการในวัยเด็ก 
สถาบันการศึกษาเข๎ามาสนับสนุนด๎านบุคลากรโดยมาสอนและดูแลเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กเล็กให๎เหมาะสมตามวัย 

หุ๎นสํวนทางสังคมทั้ง 4 สํวนน้ีล๎วนแล๎วแตํมีความส าคัญที่ชํวยในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให๎มีคุณภาพจะขาดภาคสํวนไหนไปไมํได๎ อีกทั้งต๎องมีการประสานงานที่ดีมีสํวนกลางใน
การด าเนินงานขับเคลื่อนเพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการด าเนินงาน
รํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉางมีการจัดกิจกรรมความรํวมมือระหวําง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม “365 วัน ท าดีเพื่อชุมชน ได๎รับการสนับสนุน
จากหุ๎นสํวนทางสังคมในภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในโรงเรียนและภายในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผํานการถํายทอดองค์ความร๎ูจากปราชญ์ชาวบ๎านและกลุํมผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวน
ในการด าเนินกิจกรรม อาทิ การเข๎ารํวมกิจกรรมในการเดินขบวนแหํงานประเพณีชักพระซึ่งเป็น
ประเพณีท๎องถิ่นของภาคใต๎ เป็นการปลูกฝังคํานิยมการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนและ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น การสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นเร่ือง
การละเลํนพื้นบ๎าน การท าขนมพื้นบ๎าน และการจัดกิจกรรมเปิดโลกนอกต าราเรียน มีการน า
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ภายในชุมชนโดยมีปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาแนะน าสถานที่ส าคัญ
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ภายในชุมชน เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เรียนร๎ูวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนโดยมีผู๎ปกครอง
รํวมเดินทางไปด๎วย  
 

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล 
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล และได๎มีการ

สัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 ผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ภาคีเครือขํายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมที่ 2 ผู๎ก าหนดนโยบายระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมที่ 3 ผู๎ปฏิบัติ ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู๎ท าหน๎าที่แทนหัวหน๎าศูนย์  ครู/ผู๎ดูแลเด็กปฐมวัย และกลุํมที่ 4 ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล๎วผู๎วิจัยจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการ
สังเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นส่วนทางสังคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎มีการด าเนินงานที่มีหุ๎นสํวนทาง
สังคมจาก 4 ภาคสํวน ได๎แกํ หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ที่
ได๎เข๎ามาให๎การสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎มีการประสานกับ
หนํวยงานภาครัฐเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานหาภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สนับสนุนด๎านงบประมาณ และบุคลากร ได๎แกํ หนํวยงานต๎นสังกัดซึ่ง
ได๎ให๎การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และงบประมาณในการท ากิจกรรมตําง  ๆ พร๎อมทั้งให๎
ข๎อแนะน าและเป็นก าลังใจให๎กับคุณครูและเด็ก ๆ ในการป้องกันโรคติดตํอ ผู๎บริหาร ให๎การ
สนับสนุน มีการลงพื้นที่มาดูแลมากขึ้น ส าหรับข๎อมูลเกี่ยวกับเด็ก วันเดือนปีเกิด ได๎มีการท างาน
รํวมกับเพื่อจัดเก็บข๎อมูลในระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท๎องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (CCIS) ทั้งยังได๎ด าเนินงาน COACT ด๎านสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
อีกด๎วย ทั้งนี้ ในการด าเนินงานโครงการปลูกผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์ ก็ได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนและส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ที่ได๎
เข๎ามาให๎ความร๎ูรวมทั้งได๎สนับสนุนก๏าซชีวภาพ และองค์ความร๎ูเร่ืองเกษตรอินทรีย์ ส าหรับการ
สนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นหนํวยงานในพื้นที่ก็ได๎เข๎ามาให๎การสนับสนุนในด๎านตําง ๆ 
ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลนาทอน ได๎เข๎ามาสนับสนุนด๎านสุขภาพโดยการรํวมตรวจ
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สุขภาพเด็ก มีการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสุขภาพชํองปาก โดยยังสนับสนุนข๎อมูลวัคซีนรํวมกับองค์การ
บริหารสํวนต าบลนาทอน รวมไปถึงการได๎รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ศพด. ที่เข๎ามามี
สํวนรํวมในการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งท าหน๎าที่ในการประสานระหวําง
หนํวยงานกับชุมชนอีกด๎วย 

หน่วยงานภาคเอกชน การเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของภาคเอกชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
วังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล เป็นการสนับสนุนในด๎านองค์ความร๎ู โดยที่ผํานมามีบริษัทเนสท์เลํ 
(Nestlé) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจทางด๎านโภชนาการและสุขภาพที่ได๎เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ
โภชนาการเด็กผํานการจัดกิจกรรมการเผยแพรํความร๎ูด๎านโภชนาการ รวมทั้งวิธีการออกก าลังกาย
เพื่อสํงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  

ภาคประชาสังคม หุ๎นสํวนทางสังคมภาคประชาสังคมที่เข๎ามาด าเนินการรํวมกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎แกํ ชมรมผู๎ปกครอง และชุมชน ซึ่งมีสํวนส าคัญอยํางยิ่ง
ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู๎ปกครองนั้นประกอบด๎วยการมีสํวนรํวมใน 3 มิติ ได๎แกํ (1) การมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยจะมีการจัดประชุมระหวํางผู๎ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
วังเจริญราษฎร์เพื่อวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนากิจกรรมส าหรับเด็ก
รํวมกัน (2) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของ ศพด. โดยจะมีการเชิญผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ส าคัญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎จัดขึ้น เชํน กิจกรรมงานวันเด็ก งานวันแมํ งานวัน
ไหว๎ครู และงานกีฬาสี โดยยังรวมไปถึงการมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน การเชิญผู๎ปกครองให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นต๎น (3) การมีสํวนรํวมในการเฝ้าสังเกตพฤติดรรมของเด็ก โดยบทบาทการมีสํวนรํวมนี้
จะเป็นการประสานความรํวมมือระหวํางผู๎ปกครองและครูเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กเมื่ออยูํที่บ๎าน 
ซึ่งมีความส าคัญอยํางยิ่ง เนื่องจากการเฝ้าสังเกตพฤติดรรมของเด็กอยํางตํอเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สูํที่บ๎าน เป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู๎ปกครองสามารถวางแผนการ
เรียนรู๎เพื่อการสํงเสริมพัฒนาการเด็กให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันได๎ 

ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากชุมชนนั้นจะเน๎นไปที่การสนับสนุนด๎านองค์
ความรู๎ งบประมาณ และด๎านแรงงาน โดยจะมีสมาชิกจากกลุํมสหกรณ์หมูํบ๎านและปราชญ์ชาวบ๎าน
เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การท าปุ๋ยหมัก และความร๎ูด๎านการคัดแยกขยะแกํเด็ก 
เมื่อได๎รับองค์ความร๎ูแล๎ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับชุมชนจะมีการระดมทุนจากชุมชนและวางแผน
ด าเนินงานรํวมกันโดยมีคณะกรรมการ ศพด. เป็นผู๎ประสานงานระหวํางหนํวยงานและชุมชน ซึ่งที่
ผํานมาได๎มีการท าร้ัว การจัดท าโต๏ะ และจัดท าแปลงเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
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เป็นแหลํงเรียนร๎ู นอกจากนี้ผู๎สูงอายุในชุมชนยังได๎เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดย
การถํายทอดองค์ความร๎ูเร่ืองเพลงกลํอมเด็กให๎แกํเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเห็นได๎วําการ
ด าเนินการระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนนั้นล๎วนแล๎วแตํมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและ
แก๎ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์รํวมกัน ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งใน
การเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุนการท างานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งยังเป็น
แหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกด๎วย 

สถาบันการศึกษา การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับสถาบันการศึกษา 
ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านวังตง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล๎เคียงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ด าเนินงานที่สนับสนุนกันอยํางตํอเน่ือง ทั้งในด๎านองค์ความรู๎ และการประสานความรํวมมือในการ
เข๎ารํวมสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดขึ้น  
 
การมีหุ้นส่วนทางสังคมในการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมในการเข๎ามาชํวยดูแลเด็กปฐมวัย แสดงให๎เห็นถึงพลังของความ
เป็นเครือขํายในการระดมทรัพยากรทั้ง วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร รวมถึงองค์ความร๎ูที่
หุ๎นสํวนทางสังคมของแตํละภาคสํวน แล๎วมีการน ามาวางแผนรํวมกันเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ดูแลและการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัยอยํางเหมาะสมตํอวัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะสํงผลให๎เด็กปฐมวัยเกิดภูมิต๎านทานที่ดีและมีทักษะการใช๎ชีวิตในสังคมได๎ 
นอกจากนี้การมีหุ๎นสํวนทางสังคมยังสามารถให๎เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักและเห็นคุณคํา
ความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตนเอง เนื่องจากหุ๎นสํวนทางสังคมล๎วน
เป็นองค์กร หรือบุคคลที่อยูํในเขตพื้นที่ มีบริบทใกล๎เคียงกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน  
 
วิธีการ และช่องทางในการหาหุ้นส่วนทางสังคม อย่างไรบ้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล มีวิธีการและชํองทางในการประสาน
หาหุ๎นสํวนทางสังคม ดังนี้ 

1. การหาหุ๎นสํวนทางสังคมในรูปแบบที่เป็นทางการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์มีชํองทางในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมโดยการติดตํอประสานด๎วยหนังสือราชการ โดยเมื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นจะมีการสํงหนังสือราชการเพื่อประสานงานงาน ขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุน หรือเชิญหนํวยงานตําง ๆ เข๎ารํวมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ชํองทางการติดตํอโดยหนังสือราชการนี้จะมีการด าเนินการรํวมกับการแจ๎งข๎อมูลขําวสารผํานทาง
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แอพพลิเคชั่นไลน์กับผู๎ประสานงานของหนํวยงานนั้น ๆ รํวมด๎วย เพื่อให๎สามารถติดตํอสื่อสารได๎
อยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. การหาหุ๎นสํวนทางสังคมในรูปแบบที่ไมํเป็นทางการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์มีการหาหุ๎นสํวนทางสังคมผํานการจัดโครงการและกิจกรรม โดยจะมีการประสานผําน
ผู๎ปกครองของเด็กนักเรียน ผู๎น าชุมชน จะมีการเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญหรือประเพณีที่ส าคัญตําง 
ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ซึ่งชุมชนเป็นเสมือนห๎องเรียนนอกสถานที่ชํวยสนับสนุนวิทยาการทางด๎านภูมิ
ปัญญาเพื่อสํงเสริมให๎เด็กชํวยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น และชํวย
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์เองก็ได๎มีการจัดโครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใสํใจสุขภาพโดย
ส านักสร๎างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎รํวมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในการด าเนินโครงการดังกลําวเพื่อ
พัฒนาพื้นที่บางสํวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อใช๎เป็น
วัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให๎แกํเด็กนักเรียน  โดยได๎มีการชักชวนผู๎ปกครองและคนในชุมชน
ใกล๎เคียงหันมาปลูกผักไว๎บริโภคในครัวเรือนอีกด๎วย ปัจจุบันมีแกนน าชาวบ๎านปลูกผักที่บ๎าน
ประมาณ 20 คน การด าเนินโครงการในลักษณะประสานความรํวมมือจากกิจกรรมการปลูกผักสวน
ครัวซึ่งเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข๎ากับผู๎ปกครอง
และชุมชน ซึ่งชํวยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นที่ร๎ูจักของหนํวยงานและคนในพื้นที่โดยรอบ และเป็น
สํวนหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ในการหาความรํวมมือเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอนาคต 
 
กิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎ด าเนินกิจกรรมรํวมกับหุ๎นสํวนทาง
สังคมเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนเพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมระหวําง
หุ๎นสํวนทางสังคมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนร๎ูตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ได๎มีการ
วางแผนจัดหลักสูตรรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม เพื่อวางแนวทางการเรียนการสอนให๎มีความ
สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กและมีความสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ โดยได๎มีการจัดกิจกรรมรํวมกับ
หุ๎นสํวนทางสังคมให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านตําง ๆ เชํน การจัดกิจกรรมด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงรํวมกับชุมชนจะมีการใช๎พื้นที่ชุมชนในการเป็นศูนย์เรียนร๎ูนอกห๎องเรียนโดยเชิญ
ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความช านาญมาให๎ความร๎ูกับเด็กโดยตรง ทั้งยังมีการด าเนินกิจกรรมรํวมกับ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลที่ได๎เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชํองปาก รวมทั้งได๎
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สนับสนุนการตรวจสุขภาพเด็กและสนับสนุนการด าเนินงานด๎านสุขภาพเด็ก ซึ่งชํวยให๎เด็กได๎
เรียนรู๎การดูแลตนเองเบื้องต๎นจากหนํวยงานด๎านสุขภาพได๎อยํางถูกวิธี 

2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎ด าเนิน
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล๎อม โดยมีการระดมทรัพยากรและแรงงานจากหุ๎นสํวนทางสังคม ซึ่งที่
ผํานมาชมรมผู๎ปกครองและชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและแก๎ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มากขึ้น มีการสนับสนุนการท าร้ัว การจัดท าโต๏ะ และรํวมกิจกรรมการด าเนินงานด๎านเกษตร
อินทรีย์ โดยการด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมนั้นจะมีการวางแผนการด าเนินงานรํวมกัน
กํอนด าเนินงานจริง รวมทั้งเน๎นให๎เกิดการขยายเครือขํายการด าเนินงานจากกิจกรรมให๎เพิ่มมากขึ้น
ด๎วย 

3. กิจกรรมสํงเสริมความสัมพันธ์กับหุ๎นสํวนทางสังคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์มีการด าเนินกิจกรรมรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมผํานการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญตําง ๆ อาทิ 
กิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคมได๎เข๎ามาสนับสนุนของ
รางวัล และอุปกรณ์ตําง ๆ ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์เองก็ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบของการเข๎ารํวมงานบุญประเพณีตําง ๆ ของ
ชุมชน ซึ่งชํวยสํงเสริมความสัมพันธ์อันที่ระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคมเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงานรํวมกันในอนาคต 
 
ประโยชน์จากมีหุ้นส่วนทางสังคม  

การมีหุ๎นสํวนทางสังคมสํงผลให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎รับ
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ในมิติตําง ๆ ได๎แกํ การสนับสนุนงบประมาณ องค์ความร๎ู และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นตํอการด าเนินกิจกรรมจากภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาน และ
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐในด๎านข๎อมูล
พื้นฐานของเด็กนั้น ชํวยให๎ศูนย์มีข๎อมูลพื้นฐานเพื่อใช๎ในการวางแผนการด าเนินงานและวางแผน
จัดหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎อยํางเป็นระบบ นอกจากนี้การมีหุ๎นสํวน
ทางสังคมเข๎ามารํมด าเนินงานยังกํอให๎เกิดประโยชน์ในมิติของการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนรํวมกันระหวํางชมรมผู๎ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีความ
เหมาะสมตํอบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได๎จากการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎ใช๎
พื้นที่ชุมชนในการเป็นแหลํงเรียนร๎ูนอกห๎องเรียนเพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งการเรียนร๎ูเกี่ยวกับประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ๎านเร่ืองเพลงกลํอมเด็กจากปราชญ์ชาวบ๎าน
และตัวแทนชุมชน สํงผลให๎เด็กได๎เรียนร๎ูจากสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวและสามารถน าไปใช๎ใน
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ชีวิตประจ าวันได๎ นอกจากนี้การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ยังชํวยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎รับการสนับสนุนการสนับสนุนในมิติของการวางแผนด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการด าเนินงานรํวมกับผู๎ปกครองชํวยให๎สามารถวางแผนพัฒนาเด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย สามารถอยูํในสังคมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ซึ่งกํอให๎เกิดประโยชน์ในการประสานสํงตํอไปที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ยังได๎มีการวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคตรํวมกับโรงเรียนบ๎านวังตงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีเด็กจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
เข๎าศึกษาตํอที่ร๎อยละ 70 ในการสํงข๎อมูลประจ าตัวเด็กให๎กับครูในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให๎
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กในอนาคตด๎วย 
 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีจ าเป็นต๎องมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้  
ประการแรกการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการที่มีการแบํงบทบาท

หน๎าที่ได๎อยํางชัดเจนมีการจดบันทึก สรุปงาน และวางแผนพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง โดยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล ได๎เข๎ารับการอบรมโครงการ COACT ในด๎านการบริหาร
จัดการ การจัดการสิ่งแวดล๎อม การจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู การดูแลสุขภาพ
เด็ก และด๎านการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งชํวยสํงเสริมพัฒนาการเด็ก เน๎นการฝึก
ทักษะชีวิต และกระบวนการเรียนรู๎ของเด็ก ตลอดจนซึ่งชํวยให๎การด าเนินงานของศูนย์ด าเนินไปได๎
อยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่  

ประการที่สองโครงสร๎างพื้นฐานและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรให๎ความส าคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์ในประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ (1) การมีระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่ดี กลําวคือ มีการจัดพื้นที่ในสร๎างห๎องน้ า ห๎องพยาบาล มีห๎องดูดควัน โดยมีการ
จัดโซนพื้นที่ให๎เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยตํอเด็ก (2) การปรับภูมิทัศน์เพื่อให๎เกิดสภาพแวดล๎อม
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ อาทิ การยกระดับเป็นแหลํงเรียนรู๎ การจัดโซนสนามเด็กเลํนและจัดให๎มีสระวําย
น้ า  โดยการจัดสนามเด็ก เลํนสร๎างปัญญาต๎นแบบของจังหวั ดสตูลก็ เป็นรูปแบบการจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ูของเด็ก เนื่องจากชํวยให๎เด็กได๎ฝึกทักษะตําง ๆ ผํานกิจกรรม 
ตลอดจนเกิดการเรียนรู๎จากสิ่งแวดล๎อมรอบ ศพด. 

ประการที่สามครูปฐมวัยมีความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง บุคคลากรที่
มีความร๎ูความสามารถมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ดีขึ้น
จึงจ าเป็นที่จะต๎องอาศัยบุคลากรที่มีความร๎ู ความเชี่ยวชาญในหลักสูตร สามารถวางแผนการสอนมี
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ความสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ได๎ รวมทั้ง มีความเสียสละและรับผิดชอบตํอหน๎าที่ในการ
ด าเนินงานและการดูแลเด็กเพื่อให๎มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยําตํอเนื่อง ในขณะเดียวกันบุคลากรเองก็จะ
เป็นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความใฝ่รู๎ แสวงหาองค์ความรู๎ที่เทําทันตํอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ  

ประการสุดท๎ายการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ดีขึ้น
อยํางตํอเนื่องนั้นจ าเป็นจะต๎องอาศัยการมีหุ๎นสํวนทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ ศพด. ตลอดจนเพื่อเป็นก าลังในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรํวมกัน 
 
การด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

การด าเนินงานเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได๎นั้นจะต๎องมีการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบเพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขและมีพัฒนาการที่เหมาะสม ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล มีการด าเนินงานให๎เกิดการพัฒนางานอยํางมีคุณภาพ จากการที่
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎ลงลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบํอนวัวเกํา จังหวัดสงขลา
แล๎ว ได๎มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีคุณภาพมากขึ้นโดยอาศัยความรํวมจาก
หุ๎นสํวนทางสังคมทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ผู๎ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความใกล๎ชิดกับเด็กมากที่สุด ดังนั้น จึงมีการ
วางแผนเพื่อวางแนวทางและหลักสูตรการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
โดยมีการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ที่ส าคัญ ได๎แกํ (1) การบริหารจัดการ (2) การจัดการสิ่งแวดล๎อม (3) 
การจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ (4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ (5) การมีสํวนรํวม
ของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให๎เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดี  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์มีการประสานไปยังหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านให๎เข๎ามาเป็นวิทยากรให๎ความร๎ูและรํวมดูแลเด็กปฐมวัยด๎วย อาทิ การ
สนับสนุนสํงเสริมการด าเนินงานของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลในการเข๎ามาตรวจสุขภาพ
ชํองปากของเด็ก รวมทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพของเด็ก และการท างานรํวมกับชุมชนโดยการดึง
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการส ารวจจุดเสี่ยงน้ า ไฟ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ซึ่งหากพบปัญหาชุมชน
สามารถแก๎ไขได๎ทันทีโดยที่ไมํต๎องรอหนํวยงานเพียงอยํางเดียว ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการ
ด าเนินงานที่สนับสนุนให๎เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดีขึ้น  

ส าหรับการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให๎เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการดีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ได๎มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมตามปกติ โดยมีครูเป็นผู๎
กระตุ๎นพัฒนาการเด็ก มีการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
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เร่ิมตั้งแตํการรับเด็กเข๎ามา เมื่อเวลาผํานไป 3 เดือน จะมีการเร่ิมใช๎เคร่ืองมือ DSPM และวิธีการ
สังเกตในการประเมินพัฒนาการเด็ก จากการท ากิจกรรมตําง ๆ ของเด็กภายในห๎องเรียน ทั้งนี้ หาก
พบเด็กพัฒนาการลําช๎ามีการประสานกับผู๎ปกครองให๎ชํวยกันกระตุ๎นเพื่อให๎การเรียนร๎ูที่บ๎านและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินงานในรูปแบบเพื่อน
ชํวยกระตุ๎นเพื่อน โดยให๎เด็กในห๎องเรียนมีบทบาทในการสํงเสริมการเรียนร๎ูของเพื่อนที่มี
พัฒนาการลําช๎าผํานกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน การตํอจิกซอว์ เมื่อครบก าหนด 1 เดือนจะมีการ
ประเมินคร้ังที่ 2 หากพบวําพัฒนาการของเด็กยังไมํดีขึ้นจะมีการสํงตํอไปยังโรงพยาบาลสํงเสริมสุข
ภพต าบลและโรงพยาบาลตามล าดับตํอไป   
 
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล มีจุดเดํนในเร่ืองของบุคลากรที่มีทักษะ
ความร๎ูความเชี่ยวชาญในด๎านการดูแลเด็ก เนื่องจากครูจ านวน 4 ราย ส าเร็จการศึกษาในสาขา
วิชาเอกปฐมวัย และอีก 1 ราย มีประสบการณ์ท างานด๎านการดูแลเด็กมากํอน นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ยังได๎ให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมให๎บุคลากรครูทุกคนเข๎ารับการ
อบรมการใช๎เคร่ืองมือ DSPM ซึ่งเป็นหลักสูตรการประเมินพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการคัด
กรองเด็ก รวมทั้งยังได๎เข๎ารํวมอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งการเข๎ารับการอบรมชํวยสํงเสริม
ให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาตนเองในมิติตําง ๆ ได๎แกํ การได๎รับความร๎ูและประสบการณ์ในในการ
พัฒนาเด็กในด๎านทักษะการสื่อสารและการวางแผนการสอน ทั้งยังชํวยสํงเสริมให๎บุคลากรได๎ร๎ูจัก
ตนเองมากขึ้น (จุดเดํน จุดด๎อย) ท าให๎สามารถพัฒนาตนเองได๎ตรงจุด นอกจากนี้ยังชํวยให๎เกิดการ
ประสานงานกันในรูปแบบของเครือขํายการจัดท าสื่อการเรียนร๎ูมากขึ้น ท าให๎เกิดแนวคิดในการน า
องค์ความร๎ูและทักษะใหมํ ๆ มาประยุกต์ใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยิ่งไปกวํานั้นการพัฒนาความร๎ู
และความสามารถดังกลําวนี้ยังสํงผลให๎บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถเป็นวิทยากรให๎
ความรู๎ได๎  
 
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ 
และเด็กปฐมวัย 

การจัดหลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์มีแนวทางการด าเนินงานโดยการใช๎แผนของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหลัก
ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให๎เหมาะสมกับบริบทท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการด าเนินงานรํวมกัน
ระหวํางครูกับชุมชนในการปรับหลักสูตรการเรียนร๎ูโดยมีกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรการ
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เรียนรู๎ผํานการส ารวจทุนชุมชนที่ส าคัญเพื่อวิเคราะห์ประเมินคําแล๎วน ามาก าหนดเป็นแผนการสอน 
ทั้งนี้ เมื่อมีแผนการสอนที่สอดคล๎องกับบริบทพื้นที่แล๎วก็จะมีการเชิญปราชญ์ชาวบ๎านในพื้นที่ให๎
เข๎ามาให๎ความร๎ูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ โดยอาศัยพื้นที่ชุมชน อาทิ สวนป่า 
ยางพารา พืชผักสวนครัวเป็นสถานที่ดูงานเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติจริง 
 
การจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

หุ๎นสํวนทางสังคมโดยเฉพาะผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยมีการน าความร๎ู ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเร่ืองเพลงกลํอมเด็กวันแมํ การท ากระทงจากภูมิปัญญา
ชาวบ๎านเข๎ามาบรรจุไว๎ในหลักสูตรการเรียนเพื่อให๎เด็กได๎เรียนร๎ูผํานการปฏิบัติผํานบริบทแวดล๎อม
ที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต โดยจะมีการใช๎พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเชิญวิทยากรจาก
ชุมชนเข๎ามาให๎ความร๎ูและมีการใช๎พื้นที่ชุมชนเป็นห๎องเรียนเพื่อให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกทักษะการใช๎ชีวิตในสังคมผํานกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา อาทิ 
กิจกรรมวันพระพาพํอแมํเข๎าวัด เป็นต๎น 
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ มีสํวนสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
เพื่อพัฒนาการด าเนินงานโดยจัดให๎มีประชุมผู๎ปกครองเพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจในการปฏิบัติตน
ของเด็กปฐมวัยและผู๎ปกครอง ซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยรํวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎ 
นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ยังได๎สํงเสริมให๎ชมรมผู๎ปกครองได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยํางตํอเนื่อง อาทิ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญที่สามารถประสานความรํวมมือจากภาคีตําง ๆ ได๎อยํางดียิ่ง เนื่องจากชํวย
กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเพื่อวางแผนด าเนินงาน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร
และการประชาสัมพันธ์สร๎างการรับร๎ูในวงกว๎างขึ้น การด าเนินกิจกรรมดังกลําวจึงเป็นเสมือน
เคร่ืองมือที่ชํวยประสานเชื่อมโยงหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎เข๎มแข็งและมีจ านวน
เพิ่มขึ้นด๎วย   
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ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
หนํวยงานต๎นสังกัดมีการด าเนินงานให๎บริการประชาชนอยํางรอบด๎าน อาทิ สสส. สสจ. 

พมจ. เครือขํายครูปฐมวัย เป็นต๎น ซึ่งในแตํละภาคสํวนล๎วนแล๎วแตํมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
และสํงเสริมพัฒนาการของเด็กเฉพาะด๎าน ซึ่งทางผู๎บริหารได๎มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู 
เพื่อหารือในการวางแผนและพัฒนางานโดยได๎มีการเชิญหนํวยงาน หรือภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามามี 
สํวนรํวมในการท ากิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง โดยในสํวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์ได๎มีการจัดกิจกรรมที่ให๎มีความเหมาะสมกับริบทพื้นที่และเทําทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยูํสมอ ซึ่งจะเห็นได๎จากการด าเนินกิจกรรมที่มีการประสานความรํวมมือจากภาคีเครือขํายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให๎เข๎ามามีสํวนชํวยในการ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในด๎านองค์ความรู๎ งบประมาณ แรงงาน และการสนับสนุนด๎านอ่ืน
อยํางตํอเน่ือง ทั้งนี้ แม๎วําในปัจจุบันประเทศของเรายังต๎องประสบกับความท๎าทายในมิติตําง ๆ จาก
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรค โควิด – 19 ก็ตาม ยังคงมีชํองวํางให๎การประสานความรํวมมือ
ระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ครอบครัว ชุมชน และหนํวยงานเครือขํายยังคง
ด าเนินตํอไปได๎ โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นที่ที่ได๎เข๎ามาให๎
ความรู๎และจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เป็น
ต๎น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล มีดังนี้ 

1. ปัจจัยด๎านการท างานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคม  
1.1 . หนํวยงานต๎นสังกัดและผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มี

การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งได๎ให๎การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการอยําง
เพียงพอ 

1.2 หุ๎นสํวนทางสังคม ได๎แกํ โรงเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ได๎มีการประสานความรํวมมือและสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์รํวมกันอยํางเข๎มแข็ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งการได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาเด็กทั้งที่บ๎านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎รับความรํวมมืออยํางดียิ่งจากชุมชนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนร๎ูส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาคเอกชน  
ได๎แกํ บริษัทเนสท์เลํ (Nestlé) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจทางด๎านโภชนาการและสุขภาพที่ได๎เข๎ามาให๎
ความร๎ูเกี่ยวกับโภชนาการเด็กผํานการจัดกิจกรรมการเผยแพรํความร๎ูด๎านโภชนาการ รวมทั้งการ
ออกก าลังกาย เพื่อสํงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ปัจจัยด๎านบุคลากรและระบบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.1  ปัจจัยด๎านครูผู๎สอนซึ่งมีความร๎ูความเข๎าใจในการดูแลเด็กและการด าเนินงานตาม

บทบาทหน๎าที่ที่แตํละบุคคลได๎รับ ประกอบกับครูผู๎สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลเด็ก อีกทั้งยังเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีจิตส านึกรักและอยากพัฒนาบ๎านเกิดจึงเป็นแรงผลักดัน
ส าคัญที่ท าให๎เกิดความสามัคคีของบุคลากร และท าให๎เกิดความกระตือรือร๎นที่อยากจะพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด๎วยความเสียสละและทุํมเท ในขณะเดียวกันครอบครัวของครู ศพด. ก็ได๎
ให๎การสนับสนุนและมีความเข๎าใจในการให๎มาท างานวัน เสาร์- อาทิตย์ 

2.2  ปัจจัยด๎านระบบงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎มีการวางแบบแผนการ
ด าเนินงานไว๎อยํางเป็นระบบ ประกอบกับได๎มีการจัดเก็บข๎อมูลและแนวทางการด า เนินงานให๎
สามารถเข๎าถึงได๎งําย ซึ่งการมีแบบแผนการด าเนินงานในระยะยาวและการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็น
ระบบไมํติดกับตัวบุคคลนั้น ชํวยให๎ศูนย์สามารถด าเนินงานได๎แม๎มีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารก็ยัง
สามารถด าเนินงานได๎อยํางตํอเน่ือง 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จังหวัดสตูล 
ประกอบด๎วยประเด็นปัญหาด๎านผู๎เรียน ด๎านงบประมาณ ประเด็นความเชื่อมโยงในการด าเนินงาน
กับศูนย์เครือขําย รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ไมํอาจควบคุมได๎ ดังนี้  

ประการแรกประเด็นปัญหาด๎านผู๎เรียนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังขาดความร๎ูความเข๎าใจ
เร่ืองเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไมํป้องกัน  และการใช๎วิธีคุมก าเนิดไมํ
ถูกต๎อง จึงท าให๎เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไมํพร๎อม ซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องที่มีผลตํอพัฒนาการด๎าน
รํางกายและจิตใจของเด็ก นอกจากนี้ยังพบวํา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในด๎านการเรียนการสอนเป็นเร่ืองเกี่ยวกับพัฒนาการและทักษะการด าเนินชีวิตของตัวเด็กเอง 
เนื่องจาก เด็กบางคนยังไมํสามารถชํวยเหลือตนเองขั้นพื้นฐานได๎ กลําวคือ ยังไมํสามารถกินข๎าว 
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หรือแตํงตัว ด๎วยตนเองได๎ เด็กบางรายยังติดขวดนมและผ๎าอ๎อมส าหรับเด็ก ทั้งยังพบวําเด็กติด
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีผลตํอการเรียนการสอนในภาพรวมในห๎องเรียน 

ประการที่สองปัญหาด๎านการขาดงบประมาณสนับสนุนการท างานด๎านเด็กปฐมวัย  
ซึ่งเป็นผลท าให๎การด าเนินงานบางโรงการขาดความตํอเน่ืองหรือต๎องยุติลง 

ประการที่สาม ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงในการด าเนินงานกับศูนย์เครือขํายซึ่งเป็นผล
ให๎ขาดการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู และขาดความเชื่อมโยงการท างานรํวมกันอยํางเป็น
รูปธรรม 

ประการสุดท๎าย สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นประเด็นปัญหาที่สํงผล
ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ เนื่องจากต๎องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใน
การด าเนินงานเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปรับหลักสูตรเรียนการสอนเข๎าสูํรูปแบบการ
เรียนออนไลน์ ซึ่งท าให๎เกิดข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงห๎องเรียนออนไลน์ เนื่องจากผู๎ปกครองบางทําน
ขาดการรับร๎ูและความเข๎าใจในการเข๎าถึงระบบการเรียนร๎ูแบบออนไลน์จึงท าให๎การติดตํอสื่อสาร
ช๎าลงไป นอกนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ยังต๎องประสบกับความท๎าทายในเร่ืองของ
การประยุกต์กิจกรรมให๎เข๎ากับวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากแรงจูงใจในการเรียนร๎ูใน
วัยเด็กนั้นมาจากการได๎ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู๎กับเพื่อน ๆ ดังนั้น แม๎การปรับตัวของบุคลากรในการ
ประยุกต์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ จึงยังไมํสามารถเสริมสร๎างพัฒนาการ
การเรียนรู๎ของเด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทียบเทําห๎องเรียนปกติได๎ นอกจากนี้สถานการณ์ดังกลําว
ยังสํงผลให๎การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ รํวมกันลดลงอีกด๎วย  
 
ข้อเสนอรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ให๎มีคุณภาพได๎นั้นจ าเป็นจะต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากภาคสํวนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยสามารถแบํงประเภทหุ๎นสํวนทางสังคมที่ส าคัญได๎
เป็น 4 ภาคสํวน ได๎ดังน้ี  

1. หนํวยงานภาครัฐ เพื่อให๎เกิดเครือขํายในการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนด๎านงบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานหาภาคีเครือขํายที่
เกี่ยวข๎อง สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในมิติตําง ๆ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
สนับสนุนจากหนํวยงานต๎นสังกัดจังหวัดสตูล โดยอาจมีการวางแนวทางการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ระหวํางผู๎บริหารและครูรํวมกัน รวมทั้ง มีการให๎ข๎อเสนอแนะ
และค าปรึกษาในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน
ให๎ทันตํอสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและฉับพลัน  นอกจากนี้  ศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ ควรมีการด าเนินงานรํวมกันกับส านักงานสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) อยํางตํอเนื่อง เพื่อขอรับการสนับสนุนในด๎านงบประมาณและองค์ความร๎ู เชํน การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มพูนความร๎ู 
ใหมํ ๆ ในการจัดหลักสูตรและดูแลพัฒนาการเด็กอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สามารถน าความร๎ูที่ได๎มา
รํวมกันวางแผนและประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงการเข๎ารํวมงาน
วิจัยในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรํวมกับ สสส. ซึ่งจะท าให๎บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก 
ได๎รับองค์ความรู๎ แนวคิด กระบวนการจัดหลักสูตรและแนวทางการดูแลเด็กให๎พัฒนาการของเด็กดี
ขึ้นไปพร๎อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์   

ส าหรับการด าเนินงานรํวมกับหนํวยงานภาครัฐในพื้นที่ ได๎แกํ สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ก็เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีความส าคัญอยําง
ยิ่ง เน่ืองจากมีความใกล๎ชิดกับการดูแลสุขภาพโดยตรง โดยอาจมีการปรับทิศทางการด าเนินงานใน
ลักษณะการท างานเชิงรุกในการอบรมให๎ความร๎ูเร่ืองการตั้งครรภ์ไมํพร๎อมแกํเด็กและเยาวชน
รํวมกัน เนื่องจากเป็นประเด็นความท๎าทายส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการแก๎ไขปัญหา
เร่ืองเด็กและเยาวชนในพื้นที่แบบองค์รวม 

นอกจากนี้ ควรมีการประสานความรํวมมือระหวํางศูนย์เครือขําย โดยอาจจัดให๎มีการศึกษา
ดูงานและจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูแนวทางการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก๎ไข
ในการพัฒนางานรํวมกัน น าไปสูํการขยายผลการด าเนินงานไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหํงอ่ืน ๆ  
ซึ่งจะท าให๎เกิดการเพิ่มศูนย์เครือขํายและลูกขํายในการท างานรํวมกัน ทั้งนี้ ควรมีการด าเนินงานที่
ตํอเนื่องและเชื่อมโยงกับ โครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่ อสุขภาวะเด็กปฐมวัย 
(COACT) อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดการบูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและภาคี
เครือขํายตํอไป 

2. ภาคเอกชน เพื่อให๎เกิดการด าเนินงานรํวมกันในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให๎นํา
อยูํรํวมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากหนํวยงานภาคเอกชนนั้นเป็นหนํวยงานที่มีศักยภาพในการสนับสนุนด๎าน
งบประมาณ และอุปกรณ์ตําง ๆ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีองค์ความร๎ูเฉพาะด๎านที่อยูํในองค์กร ซึ่งหาก
สามารถประสานการด าเนินงานรํวมกันหนํวยงานเอกชนที่มีการด าเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  ให๎เข๎ามารํวมสนับสนุนการด าเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข๎องได๎ก็จะเกิดผลดีในพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งเกิด
ประโยชน์ตํอองค์กรภาคเอกชนในฐานะที่ได๎แสดงบทบาทความรับผิดชอบตํอสังคมในในมิติของ
การด าเนินโครงการเพื่อสร๎างคุณประโยชน์ให๎กับสังคมตามเจตรมย์ขององค์กรด๎วย 
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3. ภาคประชาสังคม การด าเนินงานรํวมกับผู๎ปกครองและชุมชนเป็นอีกสํวนหนึ่งที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการสํงเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รํวมกัน เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูของเด็กให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหวํางการเรียนร๎ูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่บ๎าน ทั้งนี้ ชุมชนเองก็มีความส าคัญที่ในฐานะที่เป็น
สถาบันทางสังคมที่มีความใกล๎ชิดกับเด็กมากเป็นอันดับสองรองจากสถาบันครอบครัว ซึ่งหากมี
การด าเนินงานรํวมกันโดยการจัดกิจกรรมเพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวมทางวัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชนอยํางตํอเนื่องก็จะเกิดผลดีในการปลูกฝังความร๎ูรักรักและหวงแหนบ๎านเกิด และเป็นผลให๎
เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป  

4. สถาบันการศึกษา ความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในมิติการท าด าเนินงานด๎านเรียนร๎ูรํวมกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการด าเนินงานรํวมกับ
โรงเรียนบ๎านวังตง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีการสํงตํอเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข๎าไป
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นจ านวนกวําร๎อยละ 70 ซึ่งหากมีการประสานสํงตํอข๎อมูลและการประสาน
ความรํวมมือในการด าเนินกิจกรรมรํวมกันจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอพัฒนาการและการเรียนร๎ูของ
เด็ก ตลอดจนกํอให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียนบ๎านวังตงในอนาคตด๎วย 
นอกจากนี้ ควรมีการประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล๎เคียงกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อขอรับการสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูใหมํ ๆ เคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยใน
ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการพัฒนาได๎ก๎าวไปอยํางก๎าวกระโดดเพื่อให๎เด็กนักเรียนมีภูมิคุ๎มกันใน
การใช๎ชีวิตได๎ในอนาคต  

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการด าเนินงานรํวมกับหุ๎นสํวนทางสังคมจากหลากหลายภาค
สํวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งในการประสานความรํวมมือ
กับหนํวยงานภาครัฐในด๎านข๎อมูลพื้นฐานของเด็กนั้น ชํวยให๎ศูนย์มีข๎อมูลพื้นฐานเพื่อใช๎ในการวาง
แผนการด าเนินงานและวางแผนจัดหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ได๎อยํางเป็น
ระบบ และในการสนับสนุนจากหุ๎นสํวนทางสังคมในภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญ
ราษฎร์ก็ได๎รับการสนับสนุนจาก บริษัทเนสท์เลํ (Nestlé) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจทางด๎าน
โภชนาการและสุขภาพที่ได๎เข๎ามาให๎ความร๎ูเกี่ยวกับโภชนาการเด็กผํานการจัดกิจกรรมการเผยแพรํ
ความรูด๎๎านโภชนาการ รวมทั้งการออกก าลังกาย เพื่อสํงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับเด็กปฐมวัย 
นอกจากนั้นทางศูนย์ฯยังมีการจัดกิจกรรมความรํวมมือระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว 
ชุมชน โดยการวางแผนการด า เนินงานในอนาคตรํวมกับโรง เ รียนในเขตพื้นที่ซึ่ ง เป็น
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีเด็กจากศูนย์ฯ เข๎าศึกษาตํอเพื่อการสํงข๎อมูลประจ าตัวเด็กให๎กับครูใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กในอนาคตด๎วย. 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 
การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และศึกษารูปแบบการเป็น
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการน าเสนอผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังกลําว จะเร่ิมจากการอธิบายผลจากการศึกษาทั้งจากการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อน าข๎อสรุปจากผลการศึกษามาเป็นฐานในการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมและการน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสั งคม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ของไทยในสํวนสุดท๎าย 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได๎ ดังตํอไปนี้ 

1 สภาพการณ์ปัจจุบัน ในบริบทท่ัวไป 
ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด พบวํา กลุํมตัวอยํางซึ่ง

เป็นหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ครูหรือผู๎ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎ปกครอง จ านวน 495 ตัวอยําง  ในสํวนข๎อมูลบุคคล
จ าแนกตามเพศ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 427 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.30 
สํวนเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.50 เมื่อพิจารณาจะพบวํากลุํมตัวอยํางใหญํเป็นเพศ
หญิงมากที่สุด คือ จ านวน 427 คน จากจ านวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 495 คน  

เมื่อพิจารณาจ านวนของบุคคลจ าแนกตามกลุํมอายุ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในชํวง
อายุระหวําง 30 – 39 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.30 รองลงมาคืออายุระหวําง 40  – 49 ปี 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.70 และอายุน๎อยกวํา 30 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ  21 
ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา ชํวงอายุระหวําง 30 -39 ปี เป็นชํวงวัยผู๎ใหญํและวัยท างาน ซึ่งจะมีความ
เกี่ยวข๎องในการดูแลเด็กปฐมวัยมากที่สุด ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่มีกระตือรือร๎น มุํงมั่นในการท างานและ
ดูแลเด็ก ร๎ูจักคิดร๎ูจักใช๎ปัญญา มีเหตุผลและมีภาวะทางสังคม สามารถสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก
และกับผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็ว 

ด๎านระดับการศึกษาสูงสุด พบวํา สํวนใหญํมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน264 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 53.30 และต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.20 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎
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ที่มีบทบาทในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่ดีในการ
จัดประสบการณ์การเรียนร๎ู และมีทักษะในการดูแลเด็ก เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตํอชํวง
วัย  

หากพิจารณาในภาพรวม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 30 
– 39 ปี และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
  จากการส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านต าแหนํงหรือบทบาทในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา สํวนใหญํมีต าแหนํงหรือบทบาทเป็นครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 218 
คน คิดเป็นร๎อยละ 44 รองลงมาคือผู๎ปกครอง จ านวน 203 คน คิดเป็นร๎อยละ 41 และหัวหน๎าศูนย์
หรือรักษาการหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.90 เมื่อพิจารณาพบวํา ครู
ผู๎ดูแลเด็กมีบทบาทในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู๎ที่คอยดูแลและ
ใกล๎ชิดเด็กในขณะที่อยูํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เร่ิมตั้งแตํการรับเด็กเข๎ามาภายในร้ัวโรงเรียน ให๎การดูแล
ทั้งในด๎านการจัดหลักสูตรประสบการณ์การเรียนร๎ู การดูแลสุขภาพ และการจัดสภาพแวดล๎อมให๎
เอ้ือตํอการเรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีก
ทั้งยังมีสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกับผู๎ปกครองที่มีบทบาทในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะเข๎ามามีสํวนรํวมกับ
ครูผู๎ดูแลเด็กในกิจกรรมตําง ๆ ที่ได๎มีการวางแผนการด าเนินงานรํวมกันกับครูในทุก ๆ ปี ได๎แกํ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎หลักสูตรภูมิปัญญาท๎องถิ่น การตรวจสุขภาพฟัน และพัฒนาการของเด็ก 
การปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดขึ้น 
แสดงให๎เห็นวํา ครูผู๎ดูแลเด็กและผู๎ปกครอง มีการด าเนินงานรํวมกันเพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับชํวงวัย และมีความตระหนักร๎ูรักษ์ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตนเอง 

เมื่อพิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านการอบรมที่เคยได๎รับ พบวํา สํวนใหญํเคย
ได๎รับการอบรมอยํางน๎อย 1 เร่ือง จ านวน 395 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.80 และไมํเคยได๎รับการอบรม 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.20 ซึ่งกรณีที่เคยได๎รับการอบรม พบวํา สํ วนใหญํเคยได๎รับการ
อบรมเร่ืองการผลิตสื่อมากที่สุด รองลงมาคือการดูแลสุขภาพ การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ู
ส าหรับปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็ก และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามล าดับ แสดงให๎เห็น
วํา ผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรให๎ความสนใจด๎านการผลิตสื่อมากที่สุด ซึ่งการผลิตสื่อมีความส าคัญตํอ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนร๎ูที่เหมาะสมทั้งตํอผู๎เรียนและผู๎สอน อีกทั้งชํวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนร๎ู และอ านวยความสะดวกให๎ครูผู๎สอนในการกระตุ๎นและเร๎าความสนใจของเด็ก และ
สามารถสร๎างบรรยากาศให๎เด็กได๎เรียนร๎ู ลงมือปฏิบัติได๎อยํางเพลิดเพลินและไมํนําเบื่อ นอกจากนี้
ยังพบวํามีการอบรมที่เคยได๎รับจ านวน 3 ด๎าน ที่มีสัดสํวนใกล๎เคียงกัน ได๎แกํ ด๎านการดูแลสุขภาพ 
การจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูส าหรับปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีความจ าเป็น
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อยํางยิ่งที่ผู๎ดูแลเด็กจะต๎องมีความร๎ูควบคูํกัน เนื่องจากเป็นเร่ืองใกล๎ตัวของเด็กที่จะต๎องดูแลเด็กให๎มี
สุขภาพรํางกายสมบูรณ์ แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดี โดยจะต๎องมีการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูที่
เหมาะสม สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได๎ และกระตุ๎นให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตํอ
ชํวงวัย 

2 สภาพการณ์เกี่ยวกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เมื่อพิจารณาขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พบวํา สํวนใหญํเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ขนาดกลาง จ านวน 269 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 54.30 รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยขนาด
ใหญํ จ านวน 99 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 20 และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยขนาดเล็ก จ านวน 88 ค าตอบ 
คิดเป็นร๎อยละ 17.80 ตามล าดับ 

ในสํวนของจ านวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พบวํา สํวนใหญํมี ครู/ครูผู๎ดูแล/ผู๎ดูแล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 – 10 คน จ านวน 244 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 49.20 รองลงมามี
จ านวนบุคลากรมากกวํา 10 คน จ านวน 91 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 18.40 แสดงให๎เห็นวํา ศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัยในแตํละแหํงมีบุคลากรที่เพียงพอ สามารถจัดประสบการณ์เรียนร๎ู และดูแลเด็ก
ปฐมวัยได๎อยํางทั่วถึง 

ส าหรับคณะกรรมการในการด า เนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  พบวํา  สํวนใหญํมี
คณะกรรมการในการด าเนินงาน จ านวน 361 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 72.90 และไมํทราบข๎อมูลของ
คณะกรรมการในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 89 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 18 แสดงให๎
เห็นวํา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการสํงเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานให๎มีประสิทธิภาพ และสํงเสริม
ให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคมทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

หากพิจารณาในภาพรวม พบวํา สํวนใหญํขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีขนาดกลาง ซึ่ง
มีครู ครูผู๎ดูแล และผู๎ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5  – 10 คน และมีคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาหนํวยงานที่มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา 
สํวนใหญํมีหนํวยงาน/องค์กรราชการ จ านวน 371 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 74.90 รองลงมาคือ
หนํวยงาน/สถาบันการศึกษา จ านวน 119 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 24 และหนํวยงาน/องค์กรภาค
ประชาชน จ านวน 95 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 19.20 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา หนํวยงานหรือ
องค์กรราชการมีบทบาทในการเข๎ามามีสํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัยมาก
ที่สุด โดยให๎การสนับสนุนทั้งด๎านบุคลากร องค์ความร๎ู วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนร๎ู งบประมาณ และ
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สถานที่ ในการท ากิจกรรมรํวมกับเด็กปฐมวัยและครูผู๎ ดูแล  นอกจากนี้ ยั งมีหนํวยงาน/
สถาบันการศึกษาที่มีสํวนรํวมในการให๎ความร๎ูตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีหนํวยงาน/องค์กรภาค
ประชาชนที่เป็นผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาวัฒนธรรมของท๎องถิ่น และได๎สอดแทรก
ความรู๎เข๎ากับการจัดหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให๎
มีพัฒนาการที่ดีสมบูรณ์ ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการมีทักษะ
ในการใช๎ชีวิตและการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
 เมื่อพิจารณาหนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา สํวนใหญํคือ
วัด มีสัดสํวนมากที่สุด จ านวน 316 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 63.80 รองลงมาคือหนํวยงานราชการ 
จ านวน 265 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 53.50 สถานศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 245 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 
49.50 สถานบริการสุขภาพ จ านวน 214 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 43.20 และแหลํงการค๎า จ านวน 185 
ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 37.40 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา วัด เป็นสถาบันที่มีความส าคัญตํอการเลือก
ท าเลที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสงบสุข รํมเย็น และมีบริ เวณที่
กว๎างขวางสามารถใช๎เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมตําง ๆ ได๎ จึงสามารถน าเด็กมาเรียนร๎ู และเข๎า
รํวมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดได๎โดยที่ไมํต๎องเดินทางไกล อีกทั้งยังอยูํใกล๎เคียงกับหนํวยงานราชการ 
และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีสัดสํวนใกล๎เคียงกัน ซึ่งสามารถประสานงานและขอเข๎าพบเจ๎าหน๎าที่ได๎
โดยสะดวก นอกจากนี้ยังอยูํใกล๎เคียงกับสถานบริการสุขภาพ เพื่อให๎เกิดความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่
ในการเข๎ามาดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย หากพบวํามีกรณีเรํงดํวนจะสามารถเข๎าชํวยเหลือและ
ประสานสํงตํอเด็กให๎เข๎ารับการรักษาได๎อยํางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังอยูํใกล๎เคียงกับแหลํงการค๎า 
เพื่อให๎เกิดความสะดวกตํอการจัดหาและระดมทรัพยากรตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎ในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เมื่อพิจารณาหนํวยงาน/ บริเวณใกล๎เคียงที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือโรงเรียน พบวํา สํวนใหญํคือวัด มีจ านวน 330 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 66.70 รองลงมาคือ
หนํวยงานราชการ จ านวน 227 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 45.90 แหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรม จ านวน 194 
ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 39.20 สถานบริการสุขภาพ จ านวน 187 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 37.80 และ
แหลํงการค๎า จ านวน 160 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 32.30 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา วัดเป็นสถาบันที่
เป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนมากที่สุด และมีความสอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตของเด็กและผู๎ปกครองในท๎องถิ่น ซึ่งจะต๎องมีวัดเป็นศูนย์รวมแหํงการเรียนร๎ูและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ ซึ่งแหลํงเรียนร๎ูภายในวัดสํวนใหญํจะมีความเกี่ยวข๎องกับศาสนา วิถีชีวิตภูมิปัญญา
ประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น โดยเจ๎าอาวาสหรือพระสงฆ์รํวมกับปราชญ์ชุมชนจะมีบทบาทใน
การเป็นผู๎ถํายทอดองค์ความร๎ูตําง ๆ และอบรมขัดเกลาให๎เด็กประพฤติตนเป็นคนดี นอกจากนี้ยังมี
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หนํวยงานราชการที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูเปิดโอกาสให๎เด็กเข๎ามาเรียนร๎ูบทบาทการท างานอยํางงํายของ
หนํวยงานได๎ และแหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรมโบราณสถาน สถานบริการสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล.) มีการจัดให๎เด็กสามารถเข๎าเรียนร๎ู
อุปกรณ์การท าฟัน และการท าแผลปฐมพยาบาลเบื้องต๎น และแหลํงการค๎าที่มีการจัดพื้นที่
สร๎างสรรค์ ลานกิจกรรม และเคร่ืองเลํนเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎รํวมกับเพื่อน ๆ ได๎ 

ส าหรับชมรมผู๎ปกครองหรือเครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา สํวนใหญํ
ระบุวํา มีชมรมผู๎ปกครองหรือเครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 348 ค าตอบ คิด
เป็นร๎อยละ 70.30 และไมํมีชมรมผู๎ปกครองหรือเครือขํายผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
99 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 20 เมื่อพิจารณาพบวํา ผู๎ปกครองสํวนใหญํให๎ความส าคัญและเอาใจใสํใน
การดูแลเด็กปฐมวัยและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีการรวมตัวกันแล๎วจัดตั้งชมรมผู๎ปกครอง
ขึ้น และเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของชมรมเพื่อสํงเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ระหวํางผู๎ปกครอง
กับครู และระหวํางผู๎ปกครองด๎วยกัน ในการดูแลบุตรหลานและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 

3 การด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เมื่อพิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.23 เมื่อจัด
อันดับการด าเนินงาน พบวํา มีการดูแลคุณภาพอาหารเด็กให๎ครบถ๎วนตามหลักโภชนาการมากที่สุด 
คําเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ การดูแลให๎เด็กมีสุขภาพชํองปากที่ดี คําเฉลี่ย 4.29 การดูแลเด็กให๎มี
น้ าหนัก สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คําเฉลี่ย 4.27 การเปิดรับสมัครเด็ก คําเฉลี่ย 4.21 และ
การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คําเฉลี่ย 4.02 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา ในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามาด าเนินการรํวมในการดูแลคุณภาพอาหารเด็กให๎
ครบถ๎วนตามหลักโภชนาการมากที่สุด ซึ่งจะเน๎นให๎เด็กรับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํและ
สะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งจะมีความสอดคล๎องกับการดูแลเด็กให๎มีสุขภาพชํองปากที่ดี ซึ่งจะมี
เจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เข๎ามาตรวจสุขภาพฟัน
เด็กเทอมละ 1 คร้ัง และครูจะคอยดูแลให๎เด็กแปรงฟันทุกคร้ังหลังรับประทานอาหาร และกํอนเข๎า
นอน จึงท าให๎ลดการเกิดฟันผุหรือชํองปากอักเสบได๎ อีกทั้งยังมีการดูแลเด็กให๎มีน้ าหนัก สํวนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการให๎รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และมีปริมาณที่เหมาะสม
กับความต๎องการของรํางกาย นอกจากนี้หุ๎นสํวนทางสังคมยังเข๎ามารํวมด าเนินการเปิดรับสมัครเด็ก 
และการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
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มีความสอดคล๎องกับแผนของกรมและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนมีการปรับตัวให๎ทันตํอสถานการณ์
ปัจจุบันอยูํเสมอ 

การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านบุคลากร พบวํา ใน
ภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.12 เมื่อจัดอันดับการด าเนินงาน พบวํา มีการประเมินผลการ
ท างานของครู/ ผู๎ดูแลเด็กมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.14 รองลงมาซึ่งมีคําเฉลี่ยที่เทํากัน คือ การสํงเสริมให๎
ครู/ ผู๎ดูแลเด็กท างานเป็นทีม มีความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน และการจัดท า
แผนบริหารบุคลากร ครู/ ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความร๎ูความสามารถและมีคุณธรรม คําเฉลี่ย 4.13 และการ
สํงเสริมให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็กจัดประสบการณ์ เรียนรู๎โดยการบูรณาการและใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คําเฉลี่ย 
4.11 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด๎านบุคลากร ในการประเมินผลการท างานของครู/ ผู๎ดูแลเด็กมาก มีการด าเนินงานรํวมมากที่สุด ซึ่ง
จะมีการเปิดโอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนรํวมในการท าแบบประเมินครู ผู๎ดูแลเด็กในการ
ปฏิบัติงานและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการสํงเสริมให๎ครู/ ผู๎ดูแล
เด็กท างานเป็นทีม มีความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างานในรูปแบบตําง ๆ อาทิ การ
มอบใบประกาศนียบัตร การกลําวชื่นชม เป็นต๎น และการจัดท าแผนบริหารบุคลากร ครู/ ผู๎ดูแลเด็ก
ให๎มีความร๎ูความสามารถและมีคุณธรรม ด๎วยการสนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมตําง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความร๎ูและพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็กจัดประสบการณ์เรียนร๎ูโดย
การบูรณาการและใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น จากการมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นคนในพื้นที่ กลําวคือ 
ผู๎ปกครอง ปราชญ์ชุมชนเข๎ามารํวมด าเนินการเพื่อปลูกฝังให๎เด็กและครูผู๎ดูแลเด็กได๎อนุรักษ์
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเอง 

การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย พบวํา ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.14 เมื่อจัดอันดับการ
ด าเนินงาน พบวํา มีการจัดสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับเด็กมาก
ที่สุด คําเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คําเฉลี่ย 4.21 การจัดสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู เชํน มุมเรียนร๎ู มุมของเลํน ห๎องสมุด 
คําเฉลี่ย 4.19 ก าหนดมาตรการด๎านความปลอดภัย และ ครอบคลุมเร่ืองระบบป้องกันภัยและรองรับ
กรณี มีเหตุฉุกเฉิน คําเฉลี่ย 4.17 การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ส าหรับท าอาหาร และของวํางให๎เด็ก 
คําเฉลี่ย 4.12 การก าหนดมาตรการ และปฏิบัติตามมาตรการ ด๎านความปลอดภัยของ ศพด. 
ครอบคลุมเร่ือง ความปลอดภัยในการเดินทาง การจราจรบริเวณรอบศูนย์ คําเฉลี่ย 4.07 และการจัด
พื้นที่ส าหรับดูแลเด็กที่ป่วย และมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นรองรับกรณี เกิดอุบัติเหตุ 
คําเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา หุ๎นสํวนทางสังคมให๎ความส าคัญกับการจัดสิ่งแวดล๎อม
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ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับเด็กมากที่สุด เมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเด็กจะ
สามารถเลํน และเรียนร๎ูได๎อยํางเต็มที่ และมีการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคตําง ๆ ที่สามารถเข๎ามาสูํตัวเด็กได๎ อีกทั้งมีการจัด
สิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูที่มีความเหมาะสมตํอชํวงวัยของเด็ก เชํน มุมเรียนร๎ู มุมของเลํน 
ห๎องสมุด ซึ่งจะต๎องมีสื่อการเรียนรู๎ที่มีความนําสนใจ และสามารถกระตุ๎นพัฒนาการเด็กได๎ ที่ส าคัญ
คือมีการก าหนดมาตรการด๎านความปลอดภัย และครอบคลุมเร่ืองระบบป้องกันภัยและรองรับกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน อาทิ การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงอยํางน๎อย 1 จุด ติดตั้งเคร่ืองตัดไฟบริเวณอาคาร มีระบบ
ล็อคประตูในการเข๎า-ออก การฝึกซ๎อมป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ าและจากเหตุการณ์ไฟไหม๎ 
พร๎อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตํอสํวนราชการตําง ๆ เป็นต๎น การมีมาตรการเตรียมพร๎อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน จะท าให๎สามารถผํานวิกฤติตําง ๆ เหลํานี้ไปได๎ ซึ่งจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นพื้นที่ ที่มีความปลอดภัย และเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎ปกครองที่จะฝากบุตรหลานให๎เข๎ามาเรียน 
การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร พบวํา ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.10 เมื่อจัดอันดับการด าเนินงาน พบวํา มี
การจัดประสบการณ์เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎กับเด็กทั้งในและนอกห๎องเรียนเหมาะสมกับพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด๎าน ของเด็ก (รํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา) มากที่สุด คําเฉลี่ย 4.19 รองลงมา
คือ การจัดประสบการณ์เรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดตํอ อุบัติเหตุ และ
อันตรายได๎เหมาะสมกับวัย คําเฉลี่ย 4.12 การประเมินผลพัฒนาการของเด็กด๎วยวิธีการ และ
เคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน คําเฉลี่ย 4.09 และมีคําเฉลี่ยที่เทํากัน คือ การจัดท าหลักสูตรให๎มีความ
เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน และการสนับสนุนให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาของ ศพด. คําเฉลี่ย 4.07 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา หากจะให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง
ด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญานั้น หุ๎นสํวนทางสังคมจะต๎องให๎ความส าคัญกับการ
จัดประสบการณ์เรียนร๎ูให๎กับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกห๎องเรียน และให๎เด็กได๎เรียนร๎ูด๎วยการลง
มือปฏิบัติจริง จะท าให๎เด็กเกิดทักษะด๎านตําง ๆ และหากมีการท ากิจกรรมลงพื้นที่เรียนร๎ูนอก
ห๎องเรียนจะท าให๎เด็กสามารถจดจ าบรรยากาศและกิจกรรมได๎ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต๎องจัด
ประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎เด็กได๎ดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดตํอ อุบัติเหตุตําง ๆ อาทิ การ
ป้องกันตนเองจากการจมน้ า การดูแลตนเองและการใช๎อุปกรณ์ในการป้องกันการแพรํระบาดของ
โรค โควิด-19 ซึ่งจะท าให๎เด็กมีความร๎ูเป็นภูมิคุ๎มกันในตนเอง รวมถึงการประเมินผลพัฒนาการของ
เด็กด๎วยวิธีการ และเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน อาทิ การใช๎เคร่ืองมือ DSPM (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual) ในการประเมินพัฒนาการของเด็ก รํวมกับเจ๎าหน๎าที่
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โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีกรณีที่มีพัฒนาการลําช๎า จะมีการใช๎เคร่ืองมือในการ
กระตุน๎พัฒนาการเด็กอยํางเหมาะสมตํอไป 

การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านการมีสํวนรํวม และ
สํงเสริมสนับสนุน พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 3.99 เมื่อจัดอันดับการด าเนินงาน 
พบวํา มีการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านสุขภาพส าหรับเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชนมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ การจัดให๎ ศพด. เป็นแหลํงเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาความร๎ูใน
การดูแลเด็กปฐมวัยกับครอบครัว ชุมชน และหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง คําเฉลี่ย 4.06 จัดให๎มี
คณะกรรมการ/เครือขํายด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและแสดงความคิดเห็นตํอการ
ด าเนินงานของ ศพด. คําเฉลี่ย 3.98 และการใช๎คน ทรัพยากร แหลํงเรียนร๎ูในชุมชนในการสร๎างการ
เรียนรู๎ให๎กับเด็ก เชํน ให๎ผู๎ปกครอง มาสอน เป็นต๎น คําเฉลี่ย 3.88 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา การ
จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านสุขภาพส าหรับเด็ก ครอบครัว และชุมชน มีการ
ด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ทุกฝ่ายจะต๎องให๎ความรํวมมือ และ
ดูแลสุขภาพไปพร๎อม ๆ กัน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพฟัน ความสะอาดของมือ รํางกาย เสื้อผ๎า และ
การรับประทานอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ เพื่อให๎เด็ก ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาพที่ดี
ไมํเป็นโรค อีกทั้งยังมีการสํงเสริมให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหลํงเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาความร๎ูในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โดยการให๎ครูปฐมวัย หรือผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ให๎ความร๎ู พร๎อมทั้งให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎
แลกเปลี่ยนข๎อมูลในการดูแลเด็ก และจัดให๎มีคณะกรรมการ/เครือขํายด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูและแสดงความคิดเห็นตํอการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่จะได๎เห็นมุมมองการ
ท างานใหมํ ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากยิ่งขึ้น 

การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านสํงเสริมเครือขํายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 3.99 เมื่อจัดอันดับการด าเนินงาน 
พบวํา มีคําเฉลี่ยที่เทํากันจ านวน 3 ประการ ที่มีการด าเนินงานมากที่สุด ได๎แกํ การสร๎าง/บูรณาการ
ความรู๎จากชุมชน สังคมเพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์เรียนรู๎ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกับเครือขําย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการศึกษาการพัฒนาเด็ก
และครู และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คําเฉลี่ย 4.01 
รองลงมาคือ การสรุปบทเรียนการจัดประสบการณ์เรียนรู๎รํวมกับครอบครัวและชุมชน คําเฉลี่ย 3.96 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาวํา การสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจะต๎องมีการด าเนินงานที่
ส าคัญ 3 ประการอยํางควบคูํกัน ซึ่งมีการบูรณาการความร๎ูจากชุมชนและสังคม สํวนใหญํจะเป็น
การสร๎างเสริมประสบการณ์เรียนร๎ูความเป็นชุมชน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท๎องถิ่น การประกอบ
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อาชีพ สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กเกิดทักษะในการใช๎ชีวิต การปฏิบัติตนให๎เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎ อ่ืน และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู โดยการเปิดโอกาสให๎เครือขําย/สมาคม/ชมรม เข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดง
ความคิดเห็น  รํวมวางแผน ตัดสินใจในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและครู เมื่อมีการ
ด าเนินงานแล๎วจ าเป็นจะต๎องมีการสรุปบทเรียนของการจัดประสบการณ์เรียนร๎ู ซึ่งจะให๎ครอบครัว
และชุมชนเข๎ามารํวมด๎วย เพื่อที่จะทราบเสียงสะท๎อนเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผํานมาจากหลาย
มุมมอง แล๎วจึงรํวมกันวางแผน ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการด าเนินงานได๎อยํางตรงจุด เมื่อหัวหน๎า
ศูนย์และครูผู๎ดูแลเด็กได๎เห็นความส าคัญของเครือขําย ด๎วยเปิดโอกาสให๎เครือขํายเข๎ามามีบทบาท
และมีสิทธิรํวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตลอดจนการมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมตําง ๆ 
แล๎วจะท าให๎หุ๎นสํวนทางสังคมร๎ูสึกถึงการเป็นเจ๎าของรํวมกัน เกิดความรักและหวงแหน สํงผลให๎
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข๎มแข็ง และได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือขํายอยํางตํอเน่ือง 
เมื่อพิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการด าเนินการ พบวํา สํวนใหญํมีสํวนรํวมในการ
ด าเนินการแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 321 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.8 และ
ไมํมีสํวนรํวม จ านวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.1 ซึ่งกรณีที่มีสํวนรํวมในการด าเนินการ พบวํา 
สํวนใหญํมีสํวนรํวมในด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย เทํากันกับ ด๎านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร จ านวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.5 รองลงมาคือ ด๎านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 171 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 ด๎านบุคลากร จ านวน 170 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 53.0 ด๎านการมีสํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุน จ านวน 160 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.8 และด๎าน
สํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 127 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.6 ตามล าดับ แสดงให๎เห็น
วํา หุ๎นสํวนทางสังคมให๎ความส าคัญและหัวหน๎าศูนย์ ครูผู๎ดูแลเด็กมีการเปิดโอกาส และสร๎าง
ชํองทางให๎หุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการรํวมคิด วางแผน และด าเนินการจัดอาคาร 
สถานที่ และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล๎อมภายในศูนย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นเร่ืองใกล๎ตัวของเด็ก 
และต๎องอาศัยหุ๎นสํวนทางสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากรในการจัดการ และมีการ
ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเป็นหลัก ซึ่งมีสํวนรํวมเทํากันกับด๎านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ในการรํวมวางแผนการจัดหลักสูตร และเข๎ามาท าการสอนตามปฏิทินการด าเนินงาน
ที่ได๎วางแผนไว๎ โดยมีการน าองค์ความร๎ูพร๎อมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ส าคัญ มาให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนร๎ู
จากผู๎เชี่ยวชาญ หรือผู๎ที่เป็นเจ๎าของวัฒนธรรมโดยตรง ท าให๎เด็กได๎เรียนร๎ูข๎อมูลที่ถูกต๎องและมี
ทักษะในการน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันตํอไป 

เมื่อพิจารณาหนํวยงานที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา หนํวยงานที่
มีความส าคัญอันดับที่ 1 และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 281 
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ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 81.70 ส าคัญอันดับที่ 2 และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ สถานบริการสุขภาพ 
จ านวน 185 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 57.6 ส าคัญอันดับที่   3 และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ 
สถานศึกษา จ านวน 74 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 28.0 ส าคัญอันดับที่ 4 และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ 
สถานศึกษา จ านวน 37 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 23.1 ซึ่งใกล๎เคียงกับชุมชน/ ภาคประชาสังคม/ 
ชมรม/ ผู๎ปกครอง จ านวน 36 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 22.5 และวัด/ มัสยิด จ านวน 32 ค าตอบ คิดเป็น
ร๎อยละ 20.0 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความส าคัญและมีบทบาทใน
การสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด เนื่องจากเป็นหนํวยงานต๎น
สังกัด มีความใกล๎ชิด และมีการประสานงานกับหัวหน๎าศูนย์และครูผู๎ดูแลเด็กอยํางตํอเนื่อง อีกทั้ง
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความสอดคล๎องกับนโยบายของผู๎บริหาร และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยตรง จึงท าให๎กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในด๎านงบประมาณ 
บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ องค์ความร๎ูด๎านตําง ๆ ตลอดจนการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎ดูแลเด็กได๎มี
โอกาสเข๎ารับการอบรมที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาตนเองให๎มี
ความร๎ูความสามารถ และน ามาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นยังเป็นศูนย์กลางการประสานงาน สามารถเชื่อมโยงองค์กร หนํวยงานภาคีเครือขํายให๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎อีกด๎วย  อีกทั้งยังมีสถาน
บริการสุขภาพยังเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ อาทิ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) เป็นต๎น ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนด๎านการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
โดยเฉพาะ โดยจะมีเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาให๎ความร๎ู ตรวจสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเป็นประจ า
เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพดีและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตํอวัย และหากพบวํามีกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เกี่ยวกับด๎านสุขภาพ จะเข๎ามาดูแลและชํวยเหลือได๎ทันที หากเด็กมีอาการที่รุนแรงจะมีการประสาน
สํงตํอไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข๎ารับการรักษาตํอไป  

จากผลการส ารวจจะเห็นได๎วําสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ และมีจ านวนค าตอบ
ที่มากเป็นอันดับที่ 3 และ 4 โดยให๎การสนับสนุนในด๎านวิชาการ องค์ความรู๎ตําง ๆ เกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย และสนับสนุนบุคลากร อาทิ อาจารย์ หรือนักเรียน นักศึกษา เข๎ามาให๎ความร๎ูและรํวม
ดูแลเด็ก เป็นผู๎ชํวยในการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ตลอดจนการให๎แนวคิด การแปลง
ทฤษฎีให๎สามารถน ามาสูํการปฏิบัติได๎ และให๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่มีความส าคัญคือ ชุมชน ภาคประชาสังคม ชมรม ผู๎ปกครอง มีคําเฉลี่ยที่
ใกล๎เคียงกันกับ วัด มัสยิด ซึ่งเป็นผู๎ที่อาศัยอยูํในท๎องถิ่นนั้น ๆ ที่คอยสํงเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็ก ทั้งในด๎านการระดมทรัพยากรตําง ๆ ได๎แกํ งบประมาณ สถานที่ บุคลากร องค์ความร๎ู วัสดุ- 
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเข๎ามารํวมวาง
แผนการด าเนินงาน รํวมจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูโดยการน าเอาภูมิปัญญาวัฒนธรรมท๎องถิ่นเข๎า
มาสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนรู๎ให๎แกํเด็ก ตลอดจนการรํวมท ากิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎จัดขึ้น และสนับสนุนของรางวัลให๎เด็กเนื่องในโอกาสวันส าคัญตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง  ที่ส าคัญ
คือสถาบันทางศาสนาที่จะมีเจ๎าอาวาส หรือบุคคลส าคัญทางศาสนา เข๎ามามีสํวนรํวมในการอบรม 
ฝึกให๎เด็กมีสติ สมาธิ และปัญญา การประพฤติตนเป็นคนดีอยูํในศีลธรรมอันดีงาม และครูผู๎ดูแลเด็ก
ได๎มีการจัดกิจกรรมให๎เด็กเข๎าวัดรํวมกับผู๎ปกครองและภาคีเครือขําย ในการรํวมท าบุญตักบาตร
เน่ืองในวันส าคัญตําง ๆ  

จากที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นบุคคล กลุํม หรือองค์กร
ตําง ๆ ล๎วนมีความส าคัญตํอการพัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางยิ่ง ซึ่งจะมีบทบาทหน๎าที่ให๎
การสํงเสริมสนับสนุนด๎านตําง ๆ ที่มีความแตกตํางกันไป แตํทุกองค์กรล๎วนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
รํวมกันคือ การดูแลและพัฒนาเด็กให๎เป็นคนดี สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตํอชํวงวัย 
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพ มีสภาพแวดล๎อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย มีการด าเนินงาน
อยํางมีมาตรฐาน และมีความสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะท าให๎ผู๎ปกครองมีความเชื่อมั่น  
และต๎องการที่จะสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มากยิ่งขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภาคเหนือ 
 ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการมีสํวน
รํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในพื้นที่ภาคเหนือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ าเภอแมํสาย 
จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่ง
มีบริบทที่ใกล๎เคียงกันทั้งในมิติทางสังคม วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนกลุํมชาติพันธุ์ที่
มีความหลากหลาย พบวํา ลักษณะการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีหุ๎นสํวนทางสังคมใน
การด าเนินงานจากหลากหลายภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ได๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลในพื้นที่ และส านักกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และภาคประชาชน ได๎แกํ ผู๎ปกครอง คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน และเจ๎าอาวาส ซึ่งมี
วิธีการในการหาหุ๎นสํวนทางสังคมโดยจะเน๎นการประสานงานกับคนในชุมชน เพื่อเชิญชวนเข๎ามา
ท ากิจกรรมรํวมกันภายในศูนย์ฯ และวิธีการหาหุ๎นสํวนทางสังคมที่ส าคัญคือการมีสํวนรํวมใน
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กิจกรรมของหนํวยงานอ่ืน ๆ การที่จะสร๎างเครือขํายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมและมาเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎นั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่ศูนย์ฯ ก็ต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตําง ๆ ของหนํวยงานอ่ืน ๆ เชํนเดียวกัน เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีและการให๎
ความส าคัญในการด าเนินงานของหุ๎นสํวนทางสังคม จากที่กลําวมาแสดงให๎เห็นวํามิติทางสังคม
และวัฒนธรรมสํงผลตํอการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทของ
ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมระหวํางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ผู๎ปกครองโดยการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูในเร่ืองของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และชาติพันธุ์ เพราะเป็นการเสริมสร๎างการเรียนรู๎และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ภาคกลาง 
ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการมีสํวน

รํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในพื้นที่ภาคกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีบริบทที่ใกล๎เคียงกันทั้งด๎านมิติทางสังคมวัฒนธรรม และลักษณะทาง
กายภาพ จากการด าเนินการศึกษา เก็บข๎อมูลและสังเคราะห์ข๎อมูล พบวํา ลักษณะการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคกลาง ได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากหลากหลายภาคสํวน 
อาทิ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ (สปสช.) ผู๎ปกครอง คนในชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ วัด และผู๎ประกอบการขนาด
เล็กในพื้นที่ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของภาคกลางทั้งสองแหํงนี้มีการด าเนินงานที่ให๎ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเป็นอยํางยิ่ง จะเห็นได๎จากการจัดกิจกรรมเพื่อก าจัดจุดเสี่ยงที่อาจเกิด
อันตรายตํอเด็ก โดยการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการปรับภูมิทัศน์ให๎มีความปลอดภัย 
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส ารวจสิ่งแวดล๎อมปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู 
เพื่อเป็นการเปลี่ยนจุดเสี่ยงให๎เป็นแหลํงกิจกรรมการเรียนรู๎ของเด็ก จากที่กลําวมาสามารถสรุปได๎วํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ในเขตพื้นที่ภาคกลางมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล๎เคียงกัน คือ เป็น
พื้นที่ที่ผู๎คนพลุกพลํานและสัญจรไปมา ใกล๎กับแหลํงน้ าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจาก
มนุษย์สร๎างขึ้น จึงได๎ให๎ความส าคัญในเร่ืองของความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเป็นอันดับแรก  
 
 
 
 



  262 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการมีสํวนรํวม

ของหุ๎นสํวนทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ๎านหลัก
ร๎อย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ซึ่งมีบริบทที่ใกล๎เคียงกันทั้งในมิติทางสังคม มิติด๎านวัฒนธรรม อาชีพและความ
เป็นอยูํ  พบวํา ลักษณะการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได๎รับการมีสํวนรํวมจากหุํนสํวนทางสังคม อาทิ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนผู๎ปกครอง ชุมชนและวัดใน
พื้นที่ในการให๎การสนับสนุนและการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองได๎มีการ
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยการท า
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ๎านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎หุ๎นสํวนทางสังคมได๎มีโอกาสในการเข๎ามา
เรียนรู๎การด าเนินงาน และกิจกรรมตําง ๆ ของเด็กปฐมวัย พร๎อมทั้งรํวมทดลองปฏิบัติเรียนร๎ูรํวมกับ
เด็ก และมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาแลกเปลี่ยน เสนอ
แนวคิดที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์ฯ นอกจากนั้นทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็น
หนํวยงานหลักในการดูแลและรับผิดชอบก็ได๎มีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข๎ารํวมด๎วย เพื่อรับฟังปัญหาและข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูข๎อมูลขําวสาร ในสํวนของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตํอไป นอกจากนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได๎ให๎
ความส าคัญในกิจกรรมของประเพณี วัฒนธรรมเป็นอยํางมาก จะเห็นได๎จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรท๎องถิ่น โดยให๎หุ๎นสํวนทางสังคมโดยเฉพาะผู๎ปกครอง และพระสงฆ์ เข๎ามา
ให๎ความรู๎เด็กปฐมวัย ตามแผนการสอน และวันส าคัญตําง ๆ และปราชญ์ชุมชนมีการน าเด็กลงพื้นที่
เรียนร๎ูการท าแปลงการเกษตร การท านา และการเกี่ยวข๎าว นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร ในวันส าคัญทางศาสนา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ในวัน
ส าคัญทางศาสนาตําง ๆ ซึ่งจะมีการเชิญผู๎ปกครอง และหุ๎นสํวนทางสังคมตําง ๆ  เข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎วย และจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเทศนาธรรมให๎เด็กปฐมวัยและ
ผู๎ปกครองได๎ฟังศึกษาเรียนร๎ู จากที่กลําวมาสามารถอธิบายให๎เห็นได๎วําอิทธิพลของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่นมีผลตํอการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ๎น
การเรียนร๎ู และพัฒนาการให๎เหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการสร๎างการเรียนร๎ูในเร่ืองของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมให๎เด็กปฐมด๎วย 
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ภาคใต้  
 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการมีสํวนรํวม
ของหุ๎นสํวนทางสังคมในพื้นที่ภาคใต๎ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําฉาง อ าเภอทําฉาง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเจริญราษฎร์ อ าเภอทุํงหว๎า จังหวัดสตูล ซึ่งมีบริบทที่
ใกล๎เคียงกันทั้งในมิติทางสังคม มิติด๎านวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาและเก็บ
ข๎อมูล พบวํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ในเขตพื้นที่ภาคใต๎มีหุ๎นสํวนทางสังคมในการ
ด าเนินงานรํวมกันอยูํหลากหลายภาคสํวน อาธิ ภาครัฐ ได๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาลในพื้นที่ และภาคประชาชน ได๎แกํ ผู๎ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย และคนในชุมชน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ใน
เขตพื้นที่ภาคใต๎น้ีจะเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพื่อประสานความรํวมมือในการด าเนินงาน
ให๎เกิดประสิทธิภาพและมีความเข๎มแข็ง โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีวิธีการในการหาหุ๎นสํวน
ทางสังคม โดยการการประสานงานผํานกลุํมผู๎ปกครองและประชาสัมพันธ์ขําวสารผํานทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์กลุํมของผู๎ปกครองเป็นหลัก และมีการประสานกับผู๎ประสานงานของหนํวยงาน
หุ๎นสํวนทางสังคมนั้น ๆ รํวมด๎วย เพื่อให๎สามารถติดตํอสื่อสารได๎อยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ยังได๎มีการจัดกิจกรรมความรํวมมือระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครอบครัว ชุมชน ในการด าเนินงานเพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมพัฒนาการเด็กให๎เหมาะสมตามชํวงวัย
และเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับหุ๎นสํวนทางสังคม โดยการจัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผํานการถํายทอดองค์ความร๎ูจากปราชญ์ชาวบ๎านและกลุํม
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนในการด าเนินกิจกรรม อาทิ การเข๎ารํวมกิจกรรมในการเดินขบวนแหํงาน
ประเพณีชักพระซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่นของภาคใต๎ เป็นการปลูกฝังคํานิยมการปฏิบัติตนในการเป็น
พุทธศาสนิกชนและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น การสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเร่ืองการละเลํนพื้นบ๎าน และการท าขนมพื้นบ๎าน จากที่กลําวมาสามารถสรุปได๎วํา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ภาคใต๎ทั้งสองศูนย์ได๎มีการน าภูมิปัญญาที่ส าคัญของท๎องถิ่นมาปรับใช๎ใน
การด าเนินการเพื่อสร๎างการเรียนร๎ูที่ดีส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคม
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนอยํางเข๎มแข็ง 
 ผลการศึกษาจากการด าเนินการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถสรุปออกได๎เป็น 2 
สํวน ได๎แกํ สํวนที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทในการดูแลเด็กปฐมวัย และสํวนที่เกี่ยวข๎องการประเมิน
สถานการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ดังนี ้
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5.1.1 บทบาทในการดูแลเด็กปฐมวัย 
หนํวยงาน องค์การและบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกับการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีบทบาทที่แตกตํางกัน ดังนี้ 
 

5.1.1.1 ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู๎ดูแลเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญที่สุดในการดูแลเด็ก ซึ่งจากการศึกษาพบวํา ครูผู๎ดูแลเด็กที่

เป็นกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 30-39 ปี เป็นผู๎จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี และผํานการอบรมเร่ืองการผลิตสื่อการเรียนร๎ู  โดยครูเป็นผู๎มีบทบาทในการดูแลเด็ กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยํางใกล๎ชิดมากที่สุด ตั้งแตํการคัดกรองสุขภาพเด็กกํอนเข๎ามาในโรงเรียน การจัด
หลักสูตรประสบการณ์การเรียนร๎ู การดูแลสุขภาพ และการจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนร๎ู
เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของเด็กในด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการวาง
แผนการด าเนินงานรํวมกับผู๎ปกครองทุกปีในด๎านตํางๆ อาทิ การเชิญผู๎ปกครองมาชํวยถํายทอดและ
เสริมสร๎างประสบการณ์ให๎กับเด็ก ในการท าขนม อันจะมีผลตํอการพัฒนากล๎ามเนื้อมัดเล็ก และ
ผู๎ปกครองเข๎ามาชํวยในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนร๎ู  เป็นต๎น บทบาท
เหลํานี้แสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของครูในการสนับสนุนให๎เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย 
การปลูกฝังความรักในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎กับเด็ก และครูผู๎ดูแลเด็กยังมีบทบาท
ส าคัญในการผลิตสื่อการเรียนรู๎ ซึ่งมีผลตํอการก าหนดกิจกรรมการเรียนร๎ู การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนร๎ู การอ านวยความสะดวกในการสอนตํอการกระตุ๎นความสนใจในการเรียนของเด็ก อันจะ
ชํวยเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎มีความเพลิดเพลินมากขึ้นอีกด๎วย   

 
5.1.1.2 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างการมี
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา ผู๎น าทางศาสนา 
ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎แทนชุมชน ผู๎แทนผู๎ปกครอง และผู๎แทนครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก มีบทบาทในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพในด๎านตําง ๆ โดยอาศัยการ
วางแผน การจัดหลักสูตร การพัฒนาศูนย์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การปรับภูมิทัศน์ และการระดม
ทุนตําง ๆ และสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจาก
ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคสํวน 
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5.1.1.3 หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัยในด้าน
บุคลากร องค์ความรู้ วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณ และสถานที่ท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

หนํวยงานภาครัฐ คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นหนํวยงานที่มีบทบาทหลักในการ
สนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัยในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
ด๎านบุคลากรและองค์ความรู๎ ได๎แกํ การสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการดูแล
เด็กทั้งในการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive function) การใช๎คูํมือเฝ้าระวังและสํงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual - DSPM) เป็นต๎น 
ด๎านวัสดุ-อุปกรณ์และงบประมาณ ได๎แกํ การสนับสนุนงบประมาณด๎านอาคารสถานที่ ด๎านการ
จัดท าสื่อการเรียนรู๎ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู๎ เป็นต๎น 
ด๎านสถานที่ท ากิจกรรมสํงเสริมการเรียนร๎ู ได๎แกํ การจัดสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมตามประเพณี 
วันส าคัญตําง ๆ กิจกรรมกีฬา เป็นต๎น 

นอกจากหนํวยงานภาครัฐแล๎ว สถาบันอุดมศึกษายังมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อสร๎าง
องค์ความร๎ู และให๎ความร๎ูเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัย และสถานบริการสุขภาพยังมี
บทบาทในการสร๎างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด๎วยการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพชํองปาก ทัน
ตกรรม การให๎ความร๎ูเกี่ยวกับโรคติดตํอตามฤดูกาลตําง ๆ เชํน โรคมือเท๎าปาก โรคโควิด -19 เป็น
ต๎น 

 
5.1.1.4 วัด มีบทบาทในฐานะแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง และการสนับสนุนด้าน
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยสํวนใหญํมีสถานที่ตั้งอยูํใกล๎กับวัดหรือบางแหํงก็มีสถาน
ที่ตั้งภายในวัด อันเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในการขัดเกลาจิตใจ อาทิ การท าบุญ การเรียนร๎ู
พิธีกรรมทางศาสนา การฟังค าเทศน์หรือค าสอนของพระสงฆ์ เป็นต๎น ท าให๎วัดเป็นแหลํงในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผํานการจัดกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการการเรียนร๎ู และ
ปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งวัดยังเป็นแหลํงในการระดมเงินทุนในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กผํานการจัดทอดผ๎าป่าการศึกษาในโอกาสตําง ๆ 
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5.1.1.5 เครือข่ายผู้ปกครอง มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เครือขํายผู๎ปกครองมีบทบาทในการสนับสนุนด๎านอุปกรณ์ สื่อการเรียนร๎ู การเป็นผู๎ชํวย
ถํายทอดองค์ความร๎ูให๎กับเด็ก การเป็นตัวแทนประชุมรํวมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไขการด าเนินการของศูนย์ และมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม
ตําง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น รวมถึงกลุํมผู๎ปกครองที่สูงอายุยังมีบทบาทในแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
ด๎วยการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด๎วย 

ในภาพรวมนั้น การดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความเชื่อมโยงกันระหวํางบทบาท
ของบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันประกอบด๎วย ครู คณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก และ
เครือขํายผู๎ปกครอง กับหนํวยงานหรือองค์กรภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบด๎วย 
หนํวยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถานบริการสุขภาพ และวัด ดังแผนภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่  4 ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยงานหรือองค์การที่มีบทบาทในการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
(หมายเหตุ. สรุปและพัฒนาแผนภาพโดยผู๎วิจัย) 

 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ก ากับ

ดูแล

มาตรฐาน 
วัดและ

ชุมชน 
ขัดเกลา/สนับสนุน 

สถาบันอุดมศึกษา ผลิต/ให๎ความรู ๎

เด็กปฐมวัย ดูแลสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ 

ส่งตัวแทนประชุม 

ดูแล 
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อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวํา หนํวยงานที่มีความส าคัญตํอการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวํา หนํวยงานที่มีความส าคัญอันดับที่ 1 และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 281 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 81.70 ส าคัญอันดับที่  2 และได๎ถูก
ระบุไว๎มากที่สุด คือ สถานบริการสุขภาพ จ านวน 185 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 57.6 ส าคัญอันดับที่  3 
และได๎ถูกระบุไว๎มากที่สุด คือ สถานศึกษา จ านวน 74 ค าตอบ คิดเป็นร๎อยละ 28.0 แสดงให๎เห็นวํา 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความส าคัญและมีบทบาทในการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด เนื่องจากเป็นหนํวยงานต๎นสังกัด มีความใกล๎ชิด และมีการ
ประสานงานกับหัวหน๎าศูนย์และครูผู๎ดูแลเด็กอยํางตํอเน่ือง อีกทั้งการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังมีความสอดคล๎องกับนโยบายของผู๎บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นโดยตรง จึงท าให๎กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในด๎านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ -อุปกรณ์ องค์
ความรู๎ด๎านตําง ๆ ตลอดจนการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎ดูแลเด็กได๎มีโอกาสเข๎ารับการอบรมที่เป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาตนเองให๎มีความร๎ูความสามารถ และน ามา
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังเป็นศูนย์กลางการ
ประสานงาน สามารถเชื่อมโยงองค์กร หนํวยงานภาคีเครือขํายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด า เนิน
กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎อีกด๎วย  

อีกทั้งยังมีสถานบริการสุขภาพยังเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ อาทิ โรงพยาบาลอ าเภอ  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) เป็นต๎น ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนด๎านการ
ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ โดยจะมีเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาให๎ความร๎ู ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็กเป็นประจ าเพื่อให๎เด็กมีสุขภาพดีและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตํอวัย และหาก
พบวํามีกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับด๎านสุขภาพ จะเข๎ามาดูแลและชํวยเหลือได๎ทันที หากเด็กมี
อาการที่รุนแรงจะมีการประสานสํงตํอไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข๎ารับการรักษาตํอไป  

จากผลการส ารวจจะเห็นได๎วําสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ และมีจ านวนค าตอบ
ที่มากเป็นอันดับที่ 3 และ 4 โดยให๎การสนับสนุนในด๎านวิชาการ องค์ความร๎ูตําง ๆ เกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย และสนับสนุนบุคลากร อาทิ อาจารย์ หรือนักเรียน นักศึกษา เข๎ามาให๎ความร๎ูและรํวม
ดูแลเด็ก เป็นผู๎ชํวยในการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ตลอดจนการให๎แนวคิด การแปลง
ทฤษฎีให๎สามารถน ามาสูํการปฏิบัติได๎ และให๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่มีความส าคัญคือ ชุมชน ภาคประชาสังคม ชมรม ผู๎ปกครอง มี
คําเฉลี่ยที่ใกล๎เคียงกันกับ วัด มัสยิด ซึ่งเป็นผู๎ที่อาศัยอยูํในท๎องถิ่นนั้น ๆ ที่คอยสํงเสริมสนับสนุน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในด๎านการระดมทรัพยากรตําง ๆ ได๎แกํ งบประมาณ สถานที่ บุคลากร องค์
ความรู๎ วัสดุ- อุปกรณ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเข๎า
มารํวมวางแผนการด าเนินงาน รํวมจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูโดยการน าเอาภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นเข๎ามาสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนรู๎ให๎แกํเด็ก ตลอดจนการรํวมท ากิจกรรมตําง ๆ ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดขึ้น และสนับสนุนของรางวัลให๎เด็กเนื่องในโอกาสวันส าคัญตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่อง  ที่ส าคัญคือสถาบันทางศาสนาที่จะมีเจ๎าอาวาส หรือบุคคลส าคัญทางศาสนา เข๎ามามีสํวน
รํวมในการอบรม ฝึกให๎เด็กมีสติ สมาธิ และปัญญา การประพฤติตนเป็นคนดีอยูํในศีลธรรมอันดี
งาม และครูผู๎ดูแลเด็กได๎มีการจัดกิจกรรมให๎เด็กเข๎าวัดรํวมกับผู๎ปกครองและภาคีเครือขําย ในการ
รํวมท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันส าคัญตําง ๆ  

จากที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็นบุคคล กลุํม หรือองค์กร
ตําง ๆ ล๎วนมีความส าคัญตํอการพัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางยิ่ง ซึ่งจะมีบทบาทหน๎าที่ให๎
การสํงเสริมสนับสนุนด๎านตําง ๆ ที่มีความแตกตํางกันไป แตํทุกองค์กรล๎วนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
รํวมกันคือ การดูแลและพัฒนาเด็กให๎เป็นคนดี สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตํอชํวงวัย 
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพ มีสภาพแวดล๎อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย มีการด าเนินงาน
อยํางมีมาตรฐาน และมีความสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะท าให๎ผู๎ปกครองมีความเชื่อมั่น 
และต๎องการที่จะสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 
 

5.1.2 สถานการณ์ความเป็นหุ๎นสํวนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.1.2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เมื่อพิจารณาการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุํม
ตัวอยํางแล๎ว พบวํา การด าเนินงานตั้งแตํขั้นตอนการวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเปิดรับ
สมัคร การดูแลเด็กให๎มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลคุณภาพอาหารเด็กให๎
ครบถ๎วนตามหลักโภชนาการ และการดูแลเด็กให๎มีสุขภาพชํองปากที่ดี ล๎วนแล๎วแตํมีระดับความ
เป็นหุ๎นสํวนในระดับมาก (ได๎รับคะแนนมากด๎วยคําเฉลี่ยระหวําง 3.5 – 4.49) โดยการดูแลคุณภาพ
อาหารเด็กให๎ครบถ๎วนตามหลักโภชนาการจะมีระดับความเป็นหุ๎นสํวนที่มากกวําการด าเนินงานใน
สํวนอ่ืน (คําเฉลี่ย 4.33) อันเป็นผลที่เกี่ยวข๎องกับการสนับสนุนจากชุมชน เชํน การมีแมํครัวจาก
สมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาหารได๎ครบถ๎วนตามหลักโภชนาการ การสนับสนุนในการก าหนด
รายการอาหารจากนักโภชนาการให๎มีความเหมาะสมส าหรับเด็ก เป็นต๎น และการตรวจสุขภาพชํอง
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ฟันอยํางใกล๎ชิดของครูผู๎ดูแลเด็กยังสนับสนุนให๎ระดับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในด๎านการดูแล
ให๎เด็กมีสุขภาพชํองปากที่ดีอยูํในระดับใกล๎เคียงกัน (คําเฉลี่ย 4.29) 

ทั้งนี้ ถึงแม๎ระดับความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในภาพรวมของด๎านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมีระดับมาก แตํเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายการด าเนินงาน ยังพบวํา การจัดท า
แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กยังคงมีระดับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมน๎อยกวําการด าเนินงานด๎าน ๆ อ่ืน 
(คําเฉลี่ย 4.02) อันแสดงให๎เห็นถึงชํองวํางในการจัดการด๎านการจัดท าแผนพัฒนาที่ยังควรมีการ
พัฒนาให๎มีระดับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมมากขึ้นตํอไป 

 
5.1.2.2 การบริหารบุคลากร 

ในสํวนของการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านบุคลากร
นั้น พบวํา การประเมินผลการท างานของครู/  ผู๎ดูแลเด็กมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.14 รองลงมาซึ่งมี
คําเฉลี่ยที่เทํากัน คือ การสํงเสริมให๎ครู/ ผู๎ดูแลเด็กท างานเป็นทีม มีความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจ
ที่ดีในการท างาน และการจัดท าแผนบริหารบุคลากร ครู/ ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความร๎ูความสามารถและมี
คุณธรรม คําเฉลี่ย 4.13 และการสํงเสริมให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็กจัดประสบการณ์ เรียนร๎ูโดยการบูรณาการ
และใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คําเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา การด าเนินงานแบบหุ๎นสํวน
ทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด๎านบุคลากร ในการประเมินผลการท างานของครู/ ผู๎ดูแลเด็กมาก 
มีการด าเนินงานรํวมมากที่สุด ซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคมมีสํวนรํวมในการท าแบบ
ประเมินครู ผู๎ดูแลเด็กในการปฏิบัติงานและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
มีการสํงเสริมให๎ครู/ ผู๎ดูแลเด็กท างานเป็นทีม มีความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน
ในรูปแบบตําง ๆ อาทิ การมอบใบประกาศนียบัตร การกลําวชื่นชม เป็นต๎น และการจัดท าแผน
บริหารบุคลากร ครู/ ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความร๎ูความสามารถและมีคุณธรรม ด๎วยการสนับสนุนให๎เข๎ารับ
การอบรมตําง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูและพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็กจัด
ประสบการณ์เรียนร๎ูโดยการบูรณาการและใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น จากการมีหุ๎นสํวนทางสังคมที่เป็น
คนในพื้นที่ กลําวคือ ผู๎ปกครอง ปราชญ์ชุมชนเข๎ามารํวมด าเนินการเพื่อปลูกฝังให๎เด็กและครูผู๎ดูแล
เด็กได๎อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเอง 

 
5.1.2.3 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ในการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย พบวํา ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.14 เมื่อจัดอันดับการ
ด าเนินงาน พบวํา มีการจัดสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับเด็กมาก
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ที่สุด คําเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คําเฉลี่ย 4.21 การจัดสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู เชํน มุมเรียนร๎ู มุมของเลํน ห๎องสมุด 
คําเฉลี่ย 4.19 ก าหนดมาตรการด๎านความปลอดภัย และ ครอบคลุมเร่ืองระบบป้องกันภัยและรองรับ
กรณี มีเหตุฉุกเฉิน คําเฉลี่ย 4.17 การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ส าหรับท าอาหาร และของวํางให๎เด็ก 
คําเฉลี่ย 4.12 การก าหนดมาตรการ และปฏิบัติตามมาตรการ ด๎านความปลอดภัยของ ศพด. 
ครอบคลุมเร่ือง ความปลอดภัยในการเดินทาง การจราจรบริเวณรอบศูนย์ คําเฉลี่ย 4.07 และการจัด
พื้นที่ส าหรับดูแลเด็กที่ป่วย และมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นรองรับกรณี เกิด อุบัติเหตุ 
คําเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา หุ๎นสํวนทางสังคมให๎ความส าคัญกับการจัดสิ่งแวดล๎อม
ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับเด็กมากที่สุด เมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเด็กจะ
สามารถเลํน และเรียนร๎ูได๎อยํางเต็มที่ และมีการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคตําง ๆ ที่สามารถเข๎ามาสูํตัวเด็กได๎ อีกทั้งมีการจัด
สิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูที่มีความเหมาะสมตํอชํวงวัยของเด็ก เชํน มุมเรียนร๎ู มุมของเลํน 
ห๎องสมุด ซึ่งจะต๎องมีสื่อการเรียนรู๎ที่มีความนําสนใจ และสามารถกระตุ๎นพัฒนาการเด็กได๎ ที่ส าคัญ
คือมีการก าหนดมาตรการด๎านความปลอดภัย และครอบคลุมเร่ืองระบบป้องกันภัยและรองรับกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน อาทิ การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงอยํางน๎อย 1 จุด ติดตั้งเคร่ืองตัดไฟบริเวณอาคาร มีระบบ
ล็อคประตูในการเข๎า-ออก การฝึกซ๎อมป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ าและจากเหตุการณ์ไฟไหม๎ 
พร๎อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตํอสํวนราชการตําง ๆ เป็นต๎น การมีมาตรการเตรียมพร๎อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน จะท าให๎สามารถผํานวิกฤติตําง ๆ เหลํานี้ไปได๎ ซึ่งจะท าให๎ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นพื้นที่ ที่มีความปลอดภัย และเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎ปกครองที่จะฝากบุตรหลานให๎เข๎ามาเรียน 
 

5.1.2.4 การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ส าหรับการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร พบวํา ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 4.10 เมื่อจัดอันดับการ
ด าเนินงาน พบวํา มีการจัดประสบการณ์เรียนร๎ูที่หลากหลายให๎กับเด็กทั้งในและนอกห๎องเรียน
เหมาะสมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน ของเด็ก (รํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา) มากที่สุด 
คําเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ การจัดประสบการณ์เรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กดูแลตนเองในการป้องกัน
โรคติดตํอ อุบัติเหตุ และอันตรายได๎เหมาะสมกับวัย คําเฉลี่ย 4.12 การประเมินผลพัฒนาการของ
เด็กด๎วยวิธีการ และเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน คําเฉลี่ย 4.09 และมีคําเฉลี่ยที่เทํากัน คือ การจัดท า
หลักสูตรให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน และการสนับสนุนให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของ ศพด. คําเฉลี่ย 4.07 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา หากจะ
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ให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญานั้น หุ๎นสํวนทางสังคม
จะต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกห๎องเรียน และ
ให๎เด็กได๎เรียนร๎ูด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง จะท าให๎เด็กเกิดทักษะด๎านตําง ๆ และหากมีการท า
กิจกรรมลงพื้นที่เรียนร๎ูนอกห๎องเรียนจะท าให๎เด็กสามารถจดจ าบรรยากาศและกิจกรรมได๎ดีมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต๎องจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎เด็กได๎ดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดตํอ 
อุบัติเหตุตําง ๆ อาทิ การป้องกันตนเองจากการจมน้ า การดูแลตนเองและการใช๎อุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพรํระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งจะท าให๎เด็กมีความร๎ูเป็นภูมิคุ๎มกันในตนเอง รวมถึง
การประเมินผลพัฒนาการของเด็กด๎วยวิธีการ และเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน อาทิ การใช๎เคร่ืองมือ 
DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual) ในการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีกรณีที่มีพัฒนาการลําช๎า จะมีการใช๎
เคร่ืองมือในการกระตุ๎นพัฒนาการเด็กอยํางเหมาะสมตํอไป 
 

5.1.2.5 การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมสนับสนุน 
ส าหรับการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านการมีสํวนรํวม 

และสํงเสริมสนับสนุน พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 3.99 เมื่อจัดอันดับการ
ด าเนินงาน พบวํา มีการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านสุขภาพส าหรับเด็ก 
ครอบครัว และชุมชนมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ การจัดให๎ ศพด. เป็นแหลํงเรียนร๎ูเพื่อ
พัฒนาความร๎ูในการดูแลเด็กปฐมวัยกับครอบครัว ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง คําเฉลี่ย 4.06 
จัดให๎มีคณะกรรมการ/เครือขํายด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและแสดงความคิดเห็นตํอการ
ด าเนินงานของ ศพด. คําเฉลี่ย 3.98 และการใช๎คน ทรัพยากร แหลํงเรียนร๎ูในชุมชนในการสร๎างการ
เรียนรู๎ให๎กับเด็ก เชํน ให๎ผู๎ปกครอง มาสอน เป็นต๎น คําเฉลี่ย 3.88 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบวํา การ
จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านสุขภาพส าหรับเด็ก ครอบครัว และชุมชน มีการ
ด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ทุกฝ่ายจะต๎องให๎ความรํวมมือ และ
ดูแลสุขภาพไปพร๎อม ๆ กัน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพฟัน ความสะอาดของมือ รํางกาย เสื้อผ๎า และ
การรับประทานอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ เพื่อให๎เด็ก ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาพที่ดี
ไมํเป็นโรค อีกทั้งยังมีการสํงเสริมให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหลํงเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาความร๎ูในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โดยการให๎ครูปฐมวัย หรือผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ให๎ความร๎ู พร๎อมทั้งให๎ผู๎เข๎ ารํวมได๎
แลกเปลี่ยนข๎อมูลในการดูแลเด็ก และจัดให๎มีคณะกรรมการ/เครือขํายด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูและแสดงความคิดเห็นตํอการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่จะได๎เห็นมุมมองการ
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ท างานใหมํ ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากยิ่งขึ้น 
 

5.1.2.6 การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ส าหรับการด าเนินงานแบบหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านสํงเสริม

เครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 3.99 เมื่อจัดอันดับการ
ด าเนินงาน พบวํา มีคําเฉลี่ยที่เทํากันจ านวน 3 ประการ ที่มีการด าเนินงานมากที่สุด ได๎แกํ การสร๎าง/
บูรณาการความร๎ูจากชุมชน สังคมเพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์เรียนร๎ูส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกับเครือขําย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการศึกษาการ
พัฒนาเด็กและครู และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คําเฉลี่ย 
4.01 รองลงมาคือ การสรุปบทเรียนการจัดประสบการณ์เรียนรู๎รํวมกับครอบครัวและชุมชน คําเฉลี่ย 
3.96 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาวํา การสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจะต๎องมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ประการอยํางควบคูํกัน ซึ่งมีการบูรณาการความร๎ูจากชุมชนและสังคม สํวน
ใหญํจะเป็นการสร๎างเสริมประสบการณ์เรียนร๎ูความเป็นชุมชน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท๎องถิ่น การ
ประกอบอาชีพ สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนร๎ูเพื่อให๎เด็กเกิดทักษะในการใช๎ชีวิต การปฏิบัติตน
ให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎อ่ืน และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู โดยการเปิดโอกาสให๎เครือขําย/สมาคม/ชมรม เข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดง
ความคิดเห็น  รํวมวางแผน ตัดสินใจในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและครู เมื่อมีการ
ด าเนินงานแล๎วจ าเป็นจะต๎องมีการสรุปบทเรียนของการจัดประสบการณ์เรียนร๎ู ซึ่งจะให๎ครอบครัว
และชุมชนเข๎ามารํวมด๎วย เพื่อที่จะทราบเสียงสะท๎อนเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผํานมาจากหลาย
มุมมอง แล๎วจึงรํวมกันวางแผน ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการด าเนินงานได๎อยํางตรงจุด เมื่อหัวหน๎า
ศูนย์และครูผู๎ดูแลเด็กได๎เห็นความส าคัญของเครือขําย ด๎วยเปิดโอกาสให๎เครือขํายเข๎ามามีบทบาท
และมีสิทธิรํวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตลอดจนการมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมตําง ๆ 
แล๎วจะท าให๎หุ๎นสํวนทางสังคมร๎ูสึกถึงการเป็นเจ๎าของรํวมกัน เกิดความรักและหวงแหน สํงผลให๎
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข๎มแข็ง และได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือขํายอยํางตํอเน่ือง 
 

5.1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผลจากการศึกษาทั้งในด๎านบทบาทของหนํวยงานและองค์การราชการที่เกี่ยวข๎อง และ

สภาพการณ์ของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสํวนที่แล๎ว แสดงให๎เห็นถึง
ปัจจัยที่ต๎องค านึงถึงในการน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมใน
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การดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย โดยปัจจัยที่มี
ความส าคัญตํอแนวทางรูปแบบของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผล
การศึกษา ประกอบด๎วย ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กระบวนการ กลไก กิจกรรม และวิธีการของการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม เพื่อบรรลุ เป้าหมายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในแตํละปัจจัยนั้น มี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
 

5.1.3.1 ความหลากหลายของหุ้นส่วนทางสังคม 
หุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศ

ไทยในปัจจุบันในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถจ าแนก
ออกเป็น  4 ภาคสํวนด๎วยกัน ประกอบด๎วย ภาครัฐ ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่  18 หุ้นส่วนทางสังคมในแต่ละภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนทางสังคม 

ภาครัฐ 1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น /ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อปท.) 
2. หนํวยงานสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) 
4. สถานีต ารวจ 
5. ส านักกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
6. ธนาคารออมสิน 
7. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลง 
8. ส านักงานพัฒนาชุมชน 
9. ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 

ภาคประชาชน 1. ผู๎ปกครอง 
2. ผู๎น าชุมชน  
3. คนในชุมชน/ปราชญ์ชาวบ๎าน/อสม. 
4. วัด เจ๎าอาวาส 
5. หนํวยรักษาความปลอดภัย 
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สถาบันการศึกษา 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 
8. เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
10. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
เขตพื้นที่ 

ภาคเอกชน 1. ผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่  ร๎านค๎าและร๎านจ าหนํายวัสดุอุปกรณ์
กํอสร๎างภายในชุมชน 
2. ผู๎ประกอบการขนาดใหญํในพื้นที่ (โครงการ CSR) ห๎างสรรพสินค๎า Big 
C LOTUS 

หมายเหตุ. ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์โดยผู๎วิจัย 
 

5.1.3.2 การสนับสนุนของหุ้นส่วนทางสังคมกับการเข้ามาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย  
หากพิจารณาจากผลการศึกษาแล๎ว หุ๎นทางสังคมตามตํางก็มีบทบาทในการสนับสนุนและ

ให๎บริการในการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกตํางกันออกไป โดยบทบาทของ
หุ๎นสํวนทางสังคมในการดูแลเด็กปฐมวัย สามารถแบํงออกได๎เป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนงบประมาณ  
การสนับสนุนงบประมาณ เป็นบทบาทหลักของ อปท. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดที่ดูแล 

และรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสนับสนุนงบประมาณของในการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จะครอบคลุม ทั้งในเร่ืองวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ 

2. การสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ  
บทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านการพัฒนาองค์

ความรู๎และศักยภาพนั้น จะมีความเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครูผู๎สอนให๎มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลและพัฒนาพัฒนาการเด็กให๎เหมาะสมกับชํวงวัย ยกตัวอยํางเชํน โครงการ
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สร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of community treasures - 
COACT) เป็นต๎น โดยหุ๎นสํวนทางสังคมจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนข๎อมูลและองค์ความร๎ู
ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาด๎านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการดูแลเด็กให๎เหมาะสมตามชํวงวัย 
หุ๎นสํวนทางสังคมจึงมีบทบาทเสมือนพี่เลี้ยงที่ท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาแกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งใน
เร่ืองของการด าเนินงานและองค์ความร๎ูด๎านตําง ๆ ซึ่งหุ๎นสํวนทางสังคมที่ด าเนินบทบาทเหลํานี้ 
ได๎แกํ สสส. ที่ชํวยเหลือผํานการสนับสนุนโครงการด๎านการพัฒนาศักยภาพตําง ๆ และธนาคาร
ออมสิน ที่จัดท าโครงการสนับสนุนการเสริมสร๎างนิสัยในการออมให๎แกํเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นต๎น 

3. การให้บริการด้านความปลอดภัย  
บทบาทในการให๎บริการด๎านความปลอดภัยนั้น เป็นบทบาทที่ส าคัญในแงํของการดูแล

ความเรียบร๎อยและอ านวยความสะดวกในการเดินทางของผู๎ปกครองที่ต๎องมารับเด็กนักเรียน และ
การดูแลด๎านสวัสดิภาพของเด็กในการรักษาความเรียบร๎อยของบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีบทบาทหลักในด๎านนี้ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ และต ารวจจราจร 

4. การให้บริการด้านสุขภาพ  
การให๎บริการด๎านสุขภาพ เป็นบทบาทที่จ าเป็นตํอการพัฒนาการที่สมวัยและการดูแล

สุขภาพรํางกายของเด็กที่มีความเกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทรํางกาย สุขภาพฟัน และ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งหุ๎นสํวนทางสังคมที่ด าเนินการในบทบาทสํวนนี้ ได๎แกํ รพ.สต. โรงพยาบาล 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เป็นต๎น โดยหากเปรียบเทียบกับหนํวยงานด๎านสาธารณสุขอ่ืน เจ๎าหน๎าที่ของ 
รพ.สต. ถือวํามีบทบาทหลักในการสนับสนุนข๎อมูลองค์ความรู๎ที่ส าคัญในการดูแลเด็กปฐมวัยแกํครู
และผู๎ปกครอง เนื่องจาก รพ.สต. เป็นหนํวยบริการปฐมภูมิด๎านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีความใกล๎ชิด
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด 

5. การส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  
การสํงเสริมด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรม เป็นบทบาทในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการ

ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมผํานการจัดกิจกรรมสํงเสริม
ประสบการณ์เรียนร๎ู การจัดการเรียนการสอนที่อาศัยชุมชนรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาสนับสนุน 
การฝึกให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และการเสริมสร๎างจริยธรรมให๎แกํเด็ก  โดยหุ๎นสํวนทางสังคม
ที่ด าเนินบทบาทหลักในด๎านนี้ ประกอบด๎วย วัด เครือขํายผู๎ปกครอง และชุมชน ที่ด าเนินการ
เชื่อมโยงกันในการปลูกฝังให๎เด็กเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น และเป็นการสํงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในชํวงวัย 3-5 ปี ในแงํของ
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตส านึกรักวัฒนธรรมท๎องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม อันเป็นสํวน
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หนึ่งของปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในแงํของการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูของเด็กภายใต๎บริบท
ของสังคมรอบตัวเด็ก 
 

5.1.3.3 การสื่อสารและการประสานงานที่ระหว่างหุ้นส่วนทางสังคมกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

วิธีการและชํองทางส าหรับสร๎างหรือแสวงหาหุ๎นสํวนทางสังคมนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอ
การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคมผํานการสื่อสารและการจัดกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ ซึ่งสามารถสรุปจากผลการศึกษาออกได๎เป็น 5 ชํองทางหลัก ดังนี้ 

1. การประสานงานแบบทางการ  
การประสานงานแบบทางการในการด าเนินการของหุ๎นสํวนทางสังคมตําง ๆ เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น มีชํองทางหลักผํานการด าเนินการของ อปท. 
ในลักษณะของศูนย์กลางในการรับ กระจายข๎อมูลขําวสาร และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ขอรับการสนับสนุนหรือกระจายการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซี่งการ
ประสานงานผํานชํองทางที่เป็นทางการจะมีวิธีการในการด าเนินการด๎วยการท าหนังสือราชการ
อยํางเป็นทางการในรูปแบบของหนังสือเชิญไปยังภาคีเครือขํายให๎มาเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้นส าหรับการสร๎างความสัมพันธ์และความคุ๎นระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคมที่
เกี่ยวข๎อง 

2. การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
การสื่อสารออนไลน์ ถือเป็นอีกชํองทางในการสร๎างการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม โดย

ชํองทางหลักของการสื่อสารออนไลน์ระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคม อาทิ อปท. ครู ผู๎ปกครอง ภาค
ประชาชน หนํวยราชการตําง ๆ เป็นต๎น จะด าเนินการผํานชํองทางของแอพพลิเคชันไลน์ (Line) 
เป็นหลัก ซึ่งวิธีการในการสื่อสารผํานแอพพลิเคชันไลน์จะมีความแตกตํางกันไปตามลักษณะของ
หุ๎นสํวนทางสังคม ดังนี้ 

2.1 หนํวยราชการและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎แอพพลิเคชันไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ กระจายข๎อมูลขําวสารกิจกรรม และระดมทรัพยากรตําง ๆ ให๎กับหุ๎นสํวน
ทางสังคม รวมถึงการประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเทศบาลต าบลแมํสาย
เป็นหนํวยงานหลักในการประสานงาน  

2.2 ครูศูนย์เด็กเล็ก ใช๎แอพพลิเคชันไลน์ในการประสานงานกับผู๎ปกครองและ
ชาวบ๎านในชุมชนผํานกลุํมไลน์ของผู๎ปกครองหรือชุมชน ในการเชิญชวนเข๎ามาท า
กิจกรรมรํวมกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการประชาสัมพันธ์ตํอชุมชนในเร่ืองอื่น ๆ  
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2.3 ภาคประชาชน ใช๎แอพพลิเคชันไลน์ในการติดตํอกับหนํวยงานอ่ืน ๆ เพื่อขอ
ความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส าคัญ 
3.  ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล   
การพูดคุยอยํางไมํเป็นทางการ เป็นอีกชํองทางในการสร๎างความสัมพันธ์ของหุ๎นสํวนทาง

สังคม โดยรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะนี้ ประกอบด๎วยการสื่อสารในรูปแบบ ดังตํอไปนี้ 
3.1 การสอบถามเร่ืองทั่วไปกํอนที่จะมีการสอบถามเข๎าเร่ืองภารกิจการท างานและ

หาความรํวมมือในการท างานรํวมกันระหวํางศูนย์เด็กเล็กกับหุ๎นสํวนทางสังคม   
3.2 การสื่อสารผํานภาคีเครือขํายที่มีความสัมพันธ์ตํอกัน (Connection) ในรูปแบบ

ของการประชุมเครือขํายเดิมที่เคยรํวมงานกัน  
3.3 การประสานบุคคลส าคัญ (Key Person) ในรูปแบบของการท าหนังสือเพื่อขอ

อนุญาตเข๎าพบบุคคลที่มีต าแหนํงสูงหรือมีอิทธิพลตํอความคิด จิตใจ กับคนจ านวนมาก ๆ  
3.4 การระดมทุนเพื่อการศึกษา ในรูปแบบของการ “จัดโต๏ะจีน” ด๎วยการเปิด

จ าหนํายบัตรโต๏ะจีนในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให๎ผู๎ที่มีบัตรเข๎ารํวมกิจกรรมงานประจ าปีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวิธีการที่ชํวยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเข๎าไปมีสํวนรํวมกับเครือขําย 
และเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดี อันมีความจ าเป็นตํอการด าเนินงานรํวมกันของ
หุ๎นสํวนทางสังคม   

 
5.1.3.4 การสนับสนุนทางวิชาการของสถาบันการศึกษา  

การสนับสนุนทางวิชาการผํานสถาบันการศึกษา เป็นชํองทางส าคัญในการถํายทอดหรือ
พัฒนาความร๎ูให๎แกํครู ผู๎มีบทบาทส าคัญตํอการดูแลและให๎ความร๎ูตํอเด็ก โดยการด าเนินการ
สนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูจะมีความเกี่ยวข๎องกับการให๎ความร๎ูด๎านการสนับสนุนการสํงเสริม
พัฒนาการ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลด๎านพัฒนาการเด็ก ไปจนถึงการจัดท าหลักสูตร
ในการพัฒนาศักยภาพให๎กับครูให๎มีทักษะและองค์ความร๎ูที่จ าเป็นตํอการดูแลเด็กปฐมวัยอยํางรอบ
ด๎าน 
 

5.1.3.5 การมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน  
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นชํองทางในการสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช๎ในการสร๎างเครือขํายกับหุ๎นสํวนทางสังคมอ่ืน ๆ ที่มีทรัพยากรในการ
สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยในการสื่อสารด๎วยการจัดกิจกรรมนั้น จะมี
ความเกี่ยวข๎องกับการด าเนินการ ดังตํอไปนี้ 
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การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลกิจกรรมผํานบอร์ดข๎อมูลขําวสารและป้ายไวนิลหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งมุํงเน๎นไปที่การสื่อสารที่มีความกระชับและชัดเจน พร๎อมภาพประกอบในการบรรยายกิจกรรม
อยํางเหมาะสมและมีความนําสนใจ 

การประชุมผู๎ปกครอง ซึ่งมีการจัดประชุมโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง ระหวํางผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ในด๎านการเรียนการสอนและการดูแลบุตรหลาน 

การจัดกิจกรรมตามวันส าคัญหรือประเพณีตําง ๆ ของชุมชน โดยครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะน าเด็กไปเข๎ารํวมกิจกรรมตามวันส าคัญและประเพณีตําง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน อันเป็นหุ๎นสํวนที่ส าคัญในบริบทรอบตัวเด็ก 
การประสานงานกับหนํวยงานราชการและ อปท. โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจด าเนินการสํงตัวแทน
เข๎ารํวมกิจกรรมของหนํวยงานตําง ๆ เชํน การรํวมกิจกรรมงานบุญและงานตามประเพณีของ
ท๎องถิ่นที่สํวนราชการจัดขึ้น การจัดเวทีสัญจรเพื่อรับฟังปัญหาและข๎อเสนอแนะจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียของ อปท. เป็นต๎น ซึ่งครู อาจมีสํวนในการจัดกิจกรรมทั้งในการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลกิจกรรม
และการประสานกับหุ๎นสํวนทางสังคมอ่ืน ๆ ผํานโทรศัพท์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
หนํวยราชการและ อปท. ได๎ และในขณะเดียวกัน หนํวยงานราชการและ อปท. ก็อาจสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด๎วยการสํงหนังสือราชการไปยังหนํวยงานตําง ๆ และการจัด
ประชุมของหุ๎นสํวนทางสังคม ที่มักจัดขึ้นประมาณปีละ 2 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกับ
หุ๎นสํวนทางสังคมอ่ืน ๆ และน าข๎อมูลดังกลําวมาพัฒนาการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎
เชํนเดียวกัน  
 

5.1.4 การสร๎างการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูด๎าน
สภาพแวดล๎อมและการเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การสร๎างการมีสํวนรํวมให๎กับหุ๎นสํวนทางสังคมในจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีพัฒนาการสมวัย
และการเรียนร๎ูได๎เหมาะสมกับปรัชญาการศึกษา โดยจากผลการศึกษานั้น การจัดหลักสูตรการ
เรียนรู๎จ าเป็นต๎องมีการสนับสนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมใน 2 ด๎านหลัก ได๎แกํ 
ด๎านสภาพแวดล๎อม และด๎านการเพิ่มพูนทักษะตําง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัย
การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในกิจกรรม ดังตํอไปนี้ 
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5.1.4.1 การมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อม 
การจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูในด๎านของการจัดให๎มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือหรือเหมาะสมตํอ

การเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัย จ าเป็นต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องใน 5 ด๎าน ดังนี้ 

1. การส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน หุ๎นสํวนทางสังคมควรมีสํวนรํวมกับการออกแบบวิชา
ใน 4 วิชาหลัก ประกอบด๎วย วิชาเกี่ยวกับรํางกายของเด็ก วิชาเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อม
เด็ก วิชาเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว และวิชาเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พัฒนาการทั้งในด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

2. การเสริมสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์และพัฒนาการสมวัย ครู และผู๎ปกครองควรมีสํวน
รํวมในการน านวัตกรรมการส ารวจสิ่งแวดล๎อมปลอดภัยและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ูมาใช๎ใน
การส ารวจหาจุดเสี่ยง การรํวมกันวางแผนและการรํวมกันปรับเปลี่ยนให๎เกิดแหลํงกิจกรรมการ
เรียนร๎ูของเด็ก รวมถึงเจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. และสปสช. ก็สามารถมีสํวนรํวมในการระบุแนวทาง
ป้องกันและจุดเสี่ยงรํวมกับครูและผู๎ปกครองได๎เชํนกัน 

3. การส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควรมีสํวนรํวมในการจัดสภาพแวดล๎อมภายในภายในศูนย์ให๎เอ้ือตํอการเรียนร๎ู เชํน 
การจัดให๎มีสนามการเรียร๎ู มุมนิทาน มุมส าหรับการเรียนร๎ูด๎านการเกษตร เป็นต๎น และควร
สนับสนุนการเรียนร๎ูภายนอกห๎องเรียนที่เอ้ือให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการการเรียนร๎ูผําน
การลงมือท า (Learning by doing) อาทิ การจัดกิจกรรมกลุํมนอกห๎องเรียนในลานกิจกรรมที่
สนับสนุนและกระตุ๎นพัฒนาการทางสมอง (Brain-based learning – BBL) เป็นต๎น 

4. การส่งเสริมวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน  ผู๎ปกครองสามารถเข๎า
มามีสํวนรํวมกับเด็กได๎ในการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสร๎างการเรียนร๎ูด๎านการเกษตรด๎วย
การจัดกิจกรรมปลูกพืช ผัก สมุนไพรตําง ๆ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจจัดตารางเวรให๎เด็กได๎ฝึก
ความรับผิดชอบในการดูแลพืช ผักและสวนเกษตร และยังอาจสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนับสนุนให๎เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมถึงเจ๎าหน๎าที่จากศูนย์บรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัยยังอาจมีสํวนรํวมกับการจัดหลักสูตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให๎เด็กสามารถใช๎
ชีวิตในชุมชนได๎อยํางปลอดภัย เชํน การจัดหลักสูตรพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า ด๎วย
การจัดให๎มีสระวํายน้ าส าหรับเด็กในการฝึก เป็นต๎น 

5. การส่งเสริมความรัก เอื้ออาทรของสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคมท๎องถิ่น 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถมีบทบาทรํวมกันในการก าจัดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายตํอเด็ก 
และจัดท าโครงการสนับสนุนให๎เกิดความปลอดภัยกับเด็ก โดยควรเป็นการสํงเสริมให๎เกิดความรัก
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และความเอ้ืออาทรในการดูแลเด็ก เชํน การจัดประชุมผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีบทบาทรํวมกันในการปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎เกิดความปลอดภัย และสํงเสริมให๎เกิดการดูแลเอาใจใสํของผู๎ปกครองและชุมชนตํอการ
ดูแลเด็ก เป็นต๎น 
 

5.1.4.2 การมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

การมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการจัดการเรียนร๎ูส าหรับเพิ่มทักษะตําง ๆ ที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนั้น มีความเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น (Active learning) ศูนย์พัฒนาเด็กมีบทบาทใน
การจัดการเรียนร๎ูแบบ Active Learning  ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง เชํน 
กิจกรรมนอกห๎องเรียน การเรียนร๎ูเกี่ยวกับการเกษตร การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต๎น การจัดการเรียนร๎ูแบบโครงการ (Project Approach) เชํน ห๎องเรียนสีเหลือง 
(โครงการ "กล๎วย กล๎วย") ห๎องเรียนสีชมพู (โครงการ "ข๎าวโพดแสนหวาน") ห๎องเรียนสีฟ้า 
(โครงการ "มะละกอ") ห๎องเรียนสีเขียว (โครงการ "แตงโมแสนหวาน") เป็นต๎น รวมถึงการเรียนร๎ู
จากสถานีการเรียนรู๎ 9 สถานีในรูปแบบของฐานการเรียนร๎ูตั้งแตํฐานที่ 1 การรับเด็กเข๎าเรียน ฐานที่ 
2 การจัดลาดกิจกรรมสร๎างสรรค์ ฐานที่ 3 การจัดแหลํงเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่น ฐานที่ 4 การจัดลาน
กลางแจ๎งแบบ BBL ฐานที่ 5 ห๎องพยาบาล ฐานที่ 6 ห๎องส าหรับท ากิจกรรมการเรียนการสอน ฐานที่ 
7 ห๎องอาหารส าหรับให๎ความร๎ูด๎านโภชนาการ ฐานที่  8 ห๎องน้ าที่สะอาดส าหรับเด็กปฐมวัย และ
ฐานที่ 9 ห๎องสมุดส าหรับการเรียนรู๎ของเด็กและผู๎ปกครอง 

2. การจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิต ( Life Skill) ครู ผู๎ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีบทบาทรํวมกันในการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางชีวิต ได๎แกํ  

- การจัดท าหลักสูตรต๎นไม๎ 12 ต๎น เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต๎องอาศัยบทบาทของครูในการแนะน าแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล และผู๎ปกครองในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่หาได๎ภายในบ๎าน เป็นต๎น 

- การจัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาท๎องถิ่นและหลักสูตรการเตรียมความพร๎อมความแตกตําง
ทางชาติพันธุ์ เพื่อให๎เด็กได๎ซึมซับและมีส านึกรักบ๎านเกิด และสนับสนุนให๎เกิดนวัตกรรมในการลด
ความวิตกกังวลจากการพรากเด็กจากผู๎ปกครอง โดยให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในโครงการกิจกรรม
ในห๎องเรียนชํวงเปิดเทอมประมาณ 1 สัปดาห์ และใช๎เคร่ืองมือ EF เชํน กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะท านอง ค าคล๎องจองเสียงเคร่ืองดนตรีเพื่อใช๎ในการจดจ า เป็น ซึ่งผู๎ปกครองจะเข๎ามามีสํวน
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รํวมในการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกที่มีการเปิดภาคเรียนในทุกวันเป็นเวลาคร่ึงวัน รวมถึงยังมี
การน าปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาถํายทอดองค์ความรู๎เร่ืองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นอีกด๎วย 

- การจัดท าหลักสูตร EF เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะด๎านความยืดหยุํน การใช๎ประสาท การ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า และการรอคอย โดยมีการน าเคร่ืองดนตรีพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการ
สอน เชํน กลองยาว ส าหรับการท ากิจกรรมการเข๎าจังหวะ เป็น 

- กิจกรรมห๎องเรียน BBL เป็นการสร๎างห๎องเรียนแหํงการเรียนร๎ู เชํน การท าชํองทางเท๎า
ส าหรับการกระโดดตามจ านวนรอยเท๎าจ าลอง การเดินตามรอยประ การจัดมุมสมุดนิทานส าหรับ
เด็ก เป็น เพื่อการกระตุ๎นพัฒนาการของเด็กจากการทดลองปฏิบัติ แทนที่การเรียนร๎ูแบบทํ องจ า
เน้ือหาทางทฤษฎี 
 

5.1.5 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
การด าเนินการเพื่อสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า

ให๎การจัดหลักสูตรการเรียนร๎ูและกิจกรรมการเรียนการสอนมีข๎อมูลอยํางเพียง พอและมี
กระบวนการเรียนร๎ูเพื่อปรับปรุงให๎การจัดการเรียนการสอนสอดคล๎องกับปรัชญาการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและบริบทของการจัดการเรียนการสอนของพื้นที่อยํางเหมาะสม โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 

5.1.5.1 การประชุมปรึกษาหารือ 
การจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูประเด็นปัญหาและการด าเนินการ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความแตกตํางกันไปตามหนํวยงานที่จัดการประชุม ดังนี้ 
1. การจัดประชุมรํวมกันของนายกเทศมนตรี หัวหน๎า และครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น

การจัดประชุมเพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบนโยบาย แนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเตรียม
ความพร๎อมของเด็กปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์ และการ
เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. การจัดประชุมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการ
ประชุมที่จัดขึ้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์ที่ต๎องอาศัยหุ๎นสํวนทางสังคมรํวมกันคิด 
วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล 

3. การจัดประชุมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นการจัดประชุมรายสัปดาห์ โดยมีครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข๎ารํวมในการรับฟังปัญหา ข๎อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร 
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4. การจัดประชุมผู๎ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดประชุมผู๎ปกครองกับภาค
เครือขําย ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 คร้ัง เพื่อการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและรับฟังความคิดเห็นใน
การวางแผนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5.1.5.2 การเยี่ยมบ้าน 
การจัดท าโครงการเยี่ยมบ๎านพบปะผู๎ปกครอง เป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข๎อมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรม และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะจัดขึ้นภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตํางและทิศทางของพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กระหวํางการเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับการใช๎ชีวิตที่บ๎าน 
 

5.1.5.3 การศึกษาดูงานและการน าเสนอผลงาน  
การศึกษาดูงานและน าเสนอผลงาน เป็นการด าเนินการเพื่อสร๎างการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งในเชิงของการให๎ความร๎ูกับศูนย์ อ่ืนและการน า
ประสบการณ์จากการด าเนินงานของศูนย์อ่ืนมาปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ โดยอาศัยการ
ด าเนินการตําง ๆ อาทิ การเปิดบ๎านจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมของครูผู๎ดูแลและ
เด็กปฐมวัย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู รํวมกับศูนย์เครือขําย การพัฒนาหลักสูตรการเตรียม
ประสบการณ์การเรียนร๎ูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือขําย การจัดท าแบบประเมินและออกแบบ
หลักสูตร School-readiness ให๎ศูนย์ เครือขํายได๎ประเมินตนเองเบื้องต๎น เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนร๎ู การรับฟังความคิดเห็นผํานสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต๎นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล๎เคียงที่ได๎รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อน ามา
ปรับปรุงใช๎พัฒนาศูนย์ตํอไป เป็นต๎น 
 

5.1.5.4 การจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Open House) 
กิจกรรมเปิดบ๎านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนร๎ูของ

หุ๎นสํวนทางสังคมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเปิดโอกาสให๎หุ๎นสํวนทางสังคมได๎มีเข๎ามาเรียนร๎ูการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมตําง ๆ ของเด็กปฐมวัย การรํวมทดลองปฏิบัติเรียนร๎ูกับเด็ก และการจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูให๎หนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องเข๎ามาแลกเปลี่ยนและเสนอแนวคิดที่ เป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาศูนย์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในการด าเนินงานทั้ง 5 
ระบบ ประกอบด๎วย ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม  ระบบการจัดหลักสูตรการ
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จัดประสบการณ์การเรียนร๎ู  ระบบการดูแลสุขภาพ  และระบบการมีสํวนรํวมของครอบครัวและ
ชุมชน 

กลําวโดยสรุป ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความเกี่ยวข๎องกับการระบุหุ๎นสํวนทางสังคม การก าหนดบทบาทที่เหมาะสมของหุ๎นสํวนทางสังคม 
วิธีการในการสื่อสารระหวํางหุ๎นสํวนทางสังคมที่มีผลตํอการสร๎าง รักษาความสัมพันธ์ และใช๎
ประโยชน์ของหุ๎นสํวนทางสังคมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทาง
สังคมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด๎วยกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ครอบคลุมและสอดคล๎องกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อให๎การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิผลและเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กได๎อยํางเหมาะสม
ตามชํวงวัยและบริบทของการเรียนรู๎  
 

5.1.6 กิจกรรมความรํวมมือระหวําง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และหนํวยงานอ่ืน 
ๆ  
การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูภายใต๎ความรํวมมือกันระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว 

ชุมชน และหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เป็นปัจจัยอีกด๎านที่มีความส าคัญตํอการดูแลเด็กปฐมวัยให๎
เป็นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในชํวงอายุ 3-5 ปี โดยกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น แบํงประเภทได๎ ดังตารางที่ 19 
ตารางที่  19 ประเภทและลักษณะของกิจกรรมความรํวมมือระหวํางภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการดูแล
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประเภทของกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนรู้  กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎นอกหลักสูตร 
 กิ จกรรมสํ ง เส ริมพัฒนาการและ เส ริมส ร๎ า ง

จินตนาการ 
 การจัดหลักสูตรการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 กิจกรรมการสอนตามหลักสูตร 
 กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของท๎องถิ่น 
 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็ก 

 กิจกรรมการให๎ความร๎ูด๎านสุขภาพแกํผู๎ปกครอง 
 การสํงตํอข๎อมูลเด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการตามวัย 
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ประเภทของกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 การตรวจสุขภาพ 
 กิจกรรมกีฬา 
 กิจกรรมการสร๎างห๎องเรียนแบบ BBL 
 การวางแผนการด าเนินงานในอนาคตรํวมกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อม 

 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียน 
 การสนับสนุนด๎านการป้องกันโรค (เชํน โควิด-19) 
 กิจกรรมการเรียนรู๎นอกต าราเรียน 
 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ด๎านการป้องกันโรค 
 กิจกรรมรวมพลังสร๎างห๎องเรียน BBL 
 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 กิจกรรมสร๎างพื้นที่เรียนร๎ูแบบ BBL 
 กิจกรรมท าดีเพื่อชุมชุน 

กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
 การจัดงานสานสัมพันธ์ 
 กิจกรรมการเรียนรู๎จากที่บ๎าน 
 กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการเด็กจากชุมชน 
 กิจกรรมทางศาสนา 
 กิจกรรมตามวันส าคัญประจ าปี 
 กิจกรรมเชิงรณรงค์ในการสร๎างความตระหนักร๎ู

เกี่ยวกับการป้องกันโรคจาก อปท. 
 การทัศนศึกษา 
 กิจกรรมระดมเงินทุนบริจาคเพื่อการศึกษา 
 กิจกรรมเปิดโลกนอกต าราเรียน 

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมสนับสนุนให๎เด็กเข๎าวัดทุกวันพระ 
 การเรียนรู๎ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ๎าน 
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ประเภทของกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมทางศาสนา 
 กิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
 กิจกรรมตามวันส าคัญตําง ๆ 
 กิจกรรมการถํายทอดองค์ความ ร๎ูจากปราชญ์

ชาวบ๎าน 
หมายเหตุ. ข๎อมูลจากการสรุปเนื้อหาและวิเคราะห์ประเด็นจากการสัมภาษณ์ของผู๎วิจัย 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูทั้ง 5 ด๎านอยํางครอบคลุมตามลักษณะที่ปรากฏในตารางที่ 5.2 
นั้น มีความส าคัญตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีความร๎ูทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนและมี
พัฒนาการสมวัย ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎และมีชุมชนหรือพื้นที่เป็นฐานการ
ด าเนินการ เพื่อให๎เกิดการปลูกฝังจิตส านึกรักท๎องถิ่น ศีลธรรมและจริยธรรมแกํเด็กอยํางเหมาะสม
และยั่งยืน 

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล๎ว 
จะพบวํา การสร๎างและรักษาความเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม จ าเป็นต๎องอาศัยทั้งการระบุหุ๎นสํวนทาง
สังคม การก าหนดบทบาทที่เหมาะสมของหุ๎นสํวนทางสังคม วิธีการในการสื่อสารระหวํางหุ๎นสํวน
ทางสังคมที่มีผลตํอการสร๎าง รักษาความสัมพันธ์ และใช๎ประโยชน์ของหุ๎นสํวนทางสังคมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการมีสํวนรํวมของหุ๎นสํวนทางสังคมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทักษะที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด๎วยกิจกรรมการเรียนร๎ูที่ครอบคลุมและสอดคล๎องกับบริบท
ของชุมชนและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อให๎การพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิผลและเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กได๎อยํางเหมาะสมตามชํวงวัยและบริบทของการ
เรียนรู ๎
 
5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
การศึกษารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในไทย มี

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด๎านบุคลากร ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย ด๎านวิชาการและการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด๎านการมีสํวนรํวมและการสํงเสริมสนับสนุน และด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนา
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เด็ก ล๎วนแล๎วแตํอยูํในระดับที่มีการมีความเป็นหุ๎นทางสังคมในระดับมากจนถึงดีมาก อันแสดงให๎
เห็นถึงความส าคัญของบทบาทหุ๎นสํวนทางสังคมตํอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการสนับสนุน
ให๎การดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามปรัชญาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของหุ๎นสํวนทางสังคมทั้งหมด ภาครัฐยังคงเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในการสนับสนุนทั้งในด๎านนโยบาย งบประมาณและการพัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล๎องกับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการแทนตั้งแตํปี พ.ศ.2545 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ภายใต๎การ
สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นทั้งในด๎านวิชาการ 
งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร ภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจะต๎องด าเนินการตํอเพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเป็นสถานศึกษาแหํงแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให๎บริการตอบสนองชุมชน
ด๎านการจัดการศึกษาแกํเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ านาจหน๎าที่ และ
เจตนารมณ์ของรัฐบาล และจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบํงมาตรฐานออกเป็น 6 
ด๎าน ดังกลําวมาข๎างต๎น (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น,2559)  
 

5.2.2 หุ๎นสํวนทางสังคมมีความส าคัญตํอการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นอยํางยิ่ง 
รูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปเพื่อ

การแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการพิจารณาโอกาสที่มีอยูํ
ในการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง จนน ามาสูํการ
น าเสนอบทบาทของภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน ที่ต๎องมีการด าเนินงานอยํางเชื่อมโยงกันในด๎านกระบวนการ กลไก กิจกรรม และวิธีการ
ท างาน อันจะน านาซึ่งบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด๎านของมาตรฐาน 6 ด๎าน
ของ อปท. การพัฒนาศักยภาพของครูผู๎ดูแล พัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมกับวัย การพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม และการสร๎างความเป็นเจ๎าของในการมีสํวนรํวมของชุมชน เพื่อสนับสนุนให๎การดูแล
เด็กปฐมวัยเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทั้งนี้ ผลจากการศึกษายังมีข๎อค๎นพบส าคัญอีกวํา การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมมีความส าคัญตํอ
การพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากการเป็นหุ๎นทางสังคมให๎
ประโยชน์แกํการดูแลเด็กปฐมวัยในหลายด๎าน ทั้งนี้สอดคล๎องกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ,2559) มาตรฐาน
ที่ 5 ด๎านการมีสํวนรํวมและสนับสนุนทุกภาคสํวน และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 มาตรา 29 ก าหนดให๎สถานศึกษารํวมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สํงเสริม ความเข๎มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความร๎ู 
ข๎อมูล ขําวสาร และร๎ูจักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการตําง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาและความต๎องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา
ระหวํางชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
รัฐสถาบันการศึกษา และศาสนาสถาน สามารถมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎ 
 

5.2.3 หุ๎นสํวนทางสังคมชํวยยกระดับสมรรถนะครู  
การมีหุ๎นสํวนทางสังคม ถือเป็นการยกระดับความร๎ูความสามารถของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยนั้น มีบทบาทส าคัญในการยกระดับ
สมรรถนะของครูโดยการชํวยให๎ครูมีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กสมวัย มี
ความสามารถในการใช๎เคร่ืองมือตําง ๆ เพื่อวัดประเมินพัฒนาการเด็ก เชํน  EF DSPM BBL CPR 
BMK เป็นต๎น นอกจากนี้แล๎วยังท าให๎ครูมีความร๎ูความสามารถในการประยุกต์ใช๎หลักการจิตวิทยา
ในการท างานกับเด็กและผู๎ปกครอง การมีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาเด็กและครอบครัว 
และความร๎ูเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอพัฒนาการเด็ก และที่ส าคัญหุ๎นสํวนทาง
สังคมเข๎ามาสํงเสริมจนท าให๎ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนที่สอดคล๎อง
กับบริบทของชุมชน และการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการประยุกต์ให๎สามารถน ามาใช๎กับ
การเรียนการสอนได๎ 

ทั้งนี้ ครูผู๎ดูแลเด็ก มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลในหลายชํองทางมากขึ้น ทั้ง
จากการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎ครูมีโอกาสออกไปเรียนร๎ูกับภาคีเครือขํายตําง ๆ เชํน การ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน ทักษะที่จ าเป็นตํอการเสริมสร๎างพัฒนาการทางสมองของเด็ก การ
เสริมสร๎างความจ าและวินัยของเด็ก เป็นต๎น โดยการเรียนร๎ูจากภาคีเครือขํายเหลํานี้จะชํวยให๎ครูมี
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โอกาสในการพัฒนาทักษะของตัวเองอยํางสม่ าเสมอ และยังชํวยพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ของครูให๎มี
ความเอาใจใสํในการดูแลเด็ก และสนับสนุนให๎ครูมีความสามารถในการท างานเป็นทีมที่ดีขึ้นได๎ 

การพัฒนาศักยภาพของครูยังรวมถึงการเข๎ารํวมโครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย เชํน โครงการสร๎างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสุขภาวะ
เด็กปฐมวัย (Capacity of a community treasures (COACT)) ของ สสส. ซึ่งท าให๎บุคลากรมีการ
พัฒนาความรู๎และมีความมุํงมั่นในการท างานมากขึ้น เป็นต๎น การเข๎ารํวมโครงการในลักษณะเชํนนี้ 
จะชํวยให๎บุคลากรมีการพัฒนาศักภาพมากขึ้นภายหลังจากการเข๎ารํวม แตํการเข๎ารํวมโครงการก็
ไมํใชํเพียงชํองทางเดียวในการพัฒนาศักยภาพของครู ครูยังสามารถพัฒนาตนเองได๎จากการให๎ค า
ชี้แนะของศึกษานิเทศน์ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการดูแลเด็กปฐมวัยหรือมีปริญญาในสาขาดังกลําว 
และการประสานงานระหวํางโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ด าเนินงาน 

ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพของครูให๎มีทักษะและองค์ความร๎ูใหมํ ๆ อยูํเสมอนั้น จ าเป็นที่
จะต๎องมีการประเมินผลไปอยํางควบคูํ โดยการประเมินศักยภาพของครูในทุกปีการศึกษา จะชํวยให๎
ครูมุํงมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อรักษามาตรฐานในการดูแลเด็กปฐมวัย และชํวยให๎การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได๎  ซึ่งแนวทางดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) (บุษบง ตันติวงศ์, 2552) ซึ่งครูจะต๎องไมํเน๎นการสอน ไมํมีการ
สอนรายวิชาหรือการเรียนเขียนอํานแบบชั้นประถม ทัศนะคติในใจครูคือ โลกนี้มีความดีงาม (The 
world is good/The world is beautiful) ให๎มีลักษณะเป็น “อนุบาลแบบบ๎าน” โดยมีครูเสมือนแมํ การ
จัดสภาพแวดล๎อมภายในเชํนเดียวกับบ๎านหนึ่งหลังที่มีพร๎อมทุกอยําง ทั้งห๎องครัว ห๎องนอน 
ห๎องนั่งเลํน จัดให๎มีความสวยงามและเหมาะสมกับการใช๎งานในชีวิตประจ าวัน โดยครูจะน าทักษะ
ด๎านศิลปะมาจัดห๎องเรียนให๎อบอํุนนําอยูํ โดยมีครูท าให๎เห็นเป็นแบบอยําง (Imitation) การงานใน
ชีวิตประจ าวัน ครูจะลงมือท างานตําง ๆ ด๎วยตัวเอง มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับธรรมชาติ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่นและตัวเด็ก  
 

5.2.4 หุ๎นสํวนทางสังคมชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ด๎านการด าเนินงานด๎านการสํงตํอ การด าเนินงานด๎านการสํงตํอเด็กปฐมวัยของทางศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจะมี 2 กรณี คือ 1) การสํงตํอเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการลําช๎าให๎กับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งทางศูนย์ฯจะมีการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปี
การศึกษารํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎ าก็
จะมีการประสานผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งข๎อมูลและด าเนินการสํงตํอให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
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ต าบลตํอไป และ 2) การสํงตํอเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูํระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เด็กได๎มีการ
ไปเข๎ารับการศึกษาตํอจะมีการประสานงานและสํงตํอข๎อมูลของเด็กปฐมวัยให๎กันอยํางสม่ าเสมอ  
ซึ่งสอดคล๎องกับงานของ จุฑามาศ โชติบาง (2556) ที่มีข๎อเสนอแนะให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าหลักสูตรเพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
และมีการปรับปรุงอยํางตํอเน่ือง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาลชุมชนจัดระบบเพื่อ
สํงเสริมให๎เด็กทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดี การป้องกันโรคติดตํอ การสํงเสริมโภชนาการที่ดี และมี
พัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ รินนภา นามมณี อนุศักดิ์เกตุสิริ และจิณณวัตร ปะโค
ทัง (2557) ศึกษารูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พบวํา จุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในด๎านรํางกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นผู๎ก าหนดนโยบายสามารถน า
รูปแบบการบริหารไปประยุกต์ใช๎  
  

5.2.5 หุ๎นสํวนทางสังคมชํวยให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี ปลอดภัยและเอื้อตํอการเรียนร๎ู 
การมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากรจากหุ๎นสํวนทางสังคมและการให๎บริการเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงานด๎านการคมนาคมและจราจร โดยต ารวจจะดูแลการจราจรใน
ชํวงเวลาที่ เด็กมาโรงเรียน ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการยึดหลักการที่วํา เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริม
พัฒนาการตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก  ตลอดจนได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูอยําง
เหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ เด็กกับผู๎สอน เด็กกับผู๎เลี้ยงดู หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
กับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให๎การศึกษาแกํเด็กปฐมวัยเพื่อให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยํางเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพโดยก าหนด
หลักการ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560) ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผํานการเลํน
อยํางมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได๎ลงมือกระท าในสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู 
เหมาะสมกับวัย และมีการพักผํอนเพียงพอ และต๎องด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2546     (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,2547) กลําวคือ การเรียนร๎ูของมนุษย์มีผลสืบ
เนื่องมาจากประสบการณ์ตําง ๆ ที่ได๎รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่
ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว โดยผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎กระท าให๎เกิดขึ้นด๎วย
ตนเอง และการเรียนร๎ูจะเป็นไปได๎ดี ถ๎าผู๎เรียนได๎ใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า ได๎เคลื่อนไหว มีโอกาส
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คิดริเร่ิมตามความต๎องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูํในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอํุน
และปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยสํงเสริมการ
เรียนร๎ูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนร๎ูนั้นเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งคนเรา
เรียนร๎ูมาตั้งแตํเกิดตามธรรมชาติกํอนที่จะมาเข๎าสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะ
ให๎เด็กได๎เรียนร๎ูจากประสบการณ์จริงด๎วยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดล๎อมที่เป็นอิสระ เอ้ือตํอการ
เรียนร๎ู และจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู๎ เรียนแตํละคน  และการสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ูของเด็ก กลําวคือ สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ูจะต๎องอยูํใน
สภาพที่สนองความต๎องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน ผู๎สอนจะต๎องจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เด็กได๎อยูํในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผํอนคลาย ไมํเครียด มีโอกาสออก
ก าลังกายและพักผํอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเลํนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให๎เด็กมีโอกาสได๎
เลือกเลํน เรียนรู๎เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยูํรวมทั้งพัฒนาการ อยูํรํวมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น 
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณคําส าหรับเด็กแตํละ
คนจะเรียนร๎ูและสะท๎อนให๎เห็นวําบุคคลในสังคมเห็นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให๎
การศึกษากับเด็กปฐมวัย 

นอกจานี้แล๎ว การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการและการเรียนร๎ูของเด็ก ผู๎สอนต๎องให๎
ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยํางมาก ผู๎สอนต๎องเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บอกความร๎ูหรือ
สั่งให๎เด็กท ามาเป็นผู๎อ านวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล๎อมประสบการณ์และกิจกรรม
สํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กที่  
 

5.2.6 หุ๎นสํวนทางสังคมชํวยเพิ่มการมีสํวนรํวมของชุมชน  
ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เดิมมีครูปฐมวัยที่มีหน๎าที่ในการสอนเด็กแล๎ว ยังมีผู๎ปกครอง ปราชญ์

ชุมชน เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล เจ๎าหน๎าที่จากองค์กรตําง ๆ เข๎ามาดูแลด๎านสุขภาพ และความปลอดภัย
ให๎แกํเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการแบํงเบาภาระครูผู๎สอนได๎ โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน (Method) จากการมี
บุคคลองค์กรตําง ๆ เข๎ามาชํวยในการจัดการ และวางแผนงาน ด๎วยการให๎แนวคิด วิธีการใหมํๆ ด๎วย
ขั้นตอนที่ไมํยุํงยาก ส าหรับวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการสอน (Material) หุ๎นสํวนทางสังคมมีการรํวม
สมทบทุน วัตถุดิบในการจัดท าสื่อการสอน และรํวมประดิษฐ์ด๎วย  และด๎านเงินทุน (Money) จาก
การรํวมสมทบทุนของผู๎ปกครองและภาคีเครือขําย ชํวยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถน าเงินทุนมา
บริหารจัดการในการพัฒนาศูนย์ ส าหรับการเสริมสร๎างองค์ความร๎ูและพัฒนาศักยภาพครูผู๎ดูแลเด็ก
เพื่อให๎สามารถดูแลเด็กปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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การจัดสรรงบประมาณจากหนํวยงานต๎นสังกัด และการมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากร
จากหุ๎นสํวนทางสังคม  และการให๎บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด๎านการ
คมนาคมและจราจร โดยต ารวจจะดูแลการจราจรในชํวงเวลาที่เด็กมาโรงเรียน 

ด๎านงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจะได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เนื่องจากเป็นหนํวยงานที่อยูํในความรับผิดชอบ โดยทางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จะมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อการ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในแตํละปีงบประมาณ นอกจากนั้นทางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ก็ยังเป็นหนํวยในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข๎ามาท าหน๎าที่เป็นครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด๎วย 

ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ นอกจากการได๎รับการสนับสนุนงบประมาณด๎านการเงินจากทางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว ในการสนับสนุนด๎านวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสื่อ
เทคโนโลยี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได๎รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกลําวจากองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เชํนเดียวกัน นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลก็ได๎ให๎การสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพ อุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต๎น และสื่อการเรียนการสอนด๎านการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวัยแกํศูนย์ฯอีกด๎วย 

ด๎านองค์ความร๎ู ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นอยํางยิ่งที่
บุคลากรจะต๎องได๎รับการอบรมเสริมสร๎างองค์ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย ตลอดจนการดูแลและเสริมสร๎างพัฒนาการให๎เหมาะสมตามชํวงวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะได๎รับการสนับสนุนองค์ความร๎ูจากหุ๎นสํวนทางสังคม เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และด๎านบุคลากรที่มีความร๎ู
ความสามารถเข๎ามาชํวยสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูที่หลากหลายเพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎มีความร๎ูที่
รอบด๎านจากวิทยากรจากหนํวยงานภาครัฐ และวิทยากรจากภาคประชาสังคม  ได๎รับองค์ความร๎ู
ใหมํๆที่ทันตํอยุคสมัยในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว และการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ของเด็กด๎วยโปรแกรม DSPM ซึ่งจะมีเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลเข๎ามาดูแล และชํวยคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก และยังมีเจ๎าหน๎าที่ทันตแพทย์ มาชํวยในการตรวจสุขภาพฟันและให๎ความร๎ูด๎านการ
ดูแลสุขภาพฟันอีกด๎วย 

ด๎านการด าเนินงานด๎านการสํงตํอ การด าเนินงานด๎านการสํงตํอเด็กปฐมวัยของทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมี 2 กรณี คือ 1) การสํงตํอเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการลําช๎าให๎กับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งทางศูนย์ฯจะมีการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปี
การศึกษารํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล หากพบวํามีเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎าก็
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จะมีการประสานผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งข๎อมูลและด าเนินการสํงตํอให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลตํอไป และ 2) การสํงตํอเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูํระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เด็กได๎มีการ
ไปเข๎ารับการศึกษาตํอจะมีการประสานงานและสํงตํอข๎อมูลของเด็กปฐมวัยให๎กันอยํางสม่ าเสมอ 

การด าเนินการหุ๎นสํวนทางสังคมระหวํางโรงเรียนและครอบครัวในระบบการศึกษาปฐมวัย
ของประเทศไทยมีความแตกตํางกับสังคมตะวันตก เนื่องจากในสังคมตะวันตกรูปแบบของความ
รํวมมือระหวํางโรงเรียนและครอบครัวที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมซึ่งมีนัยวํา
การศึกษาเป็นเร่ืองของความรํวมมือ สิทธิและความเทําเทียมกันในการสร๎างคุณภาพการศึกษา การ
เป็นหุ๎นสํวนทางสังคมเป็นความรํวมมือแบบพิเศษระหวํางพํอแมํกับโรงเรียนที่โดดเดํนด๎วยความ
เชื่อมั่น มีเป้าหมายรํวมกัน มีคํานิยมการมีสํวนรํวมโดยสมัครใจและมีความตํอเนื่องของการ
ด าเนินการ ตลอดจนความรับผิดชอบรํวมกันตํอผลของการศึกษา  (Zagir A. Latipov, Svetlana S. 
Bykova and Maria P. Zhigalova, 2016) 
 

5.2.7 โอกาสในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการมีหุ๎นสํวนทางสังคม 
ถึงแม๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต๎องประสบกับปัญหาในการด าเนินการและอุปสรรคในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังที่ได๎อธิบายในสํวนที่แล๎วในหลายด๎าน แตํศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อปท. ก็ยังคงมีโอกาสในการพัฒนาจากการสนับสนุนของ อปท. ครูผู๎ดูแล หนํวยงาน
ภายนอก และการจัดกลไกในการบริหารจัดการอยํางเหมาะสม ซึ่งการสนับสนุนที่ส าคัญและชํวย
ให๎โอกาสในการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเกี่ยวข๎องกับประเด็นดังตํอไปนี้ 
 

5.2.7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การให๎ความส าคัญขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นปัจจัย

ที่จะชํวยให๎การผลักดันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด าเนินไปอยํางราบร่ืน โดยการให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยของ อปท. ต๎องแสดงออกอยํางชัดเจนในนโยบายของคณะผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน การแตํงตั้งผู๎อ านวยการกองการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญงานด๎าน
สาธารณสุข อันเป็นบทบาทที่ส าคัญอยํางมากตํอการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย เป็นต๎น ใน
ขณะเดียวกัน ผู๎น าท๎องถิ่น เชํน นายกเทศมนตรี หรือผู๎บริหารท๎องถิ่นอ่ืน ๆ เป็นต๎น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นล าดับแรก (First priority) โดยบรรจุ
แผนงานโครงการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแผนงานหลักในการด าเนินงาน เป็นตัวกลางในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การชํวยเหลือในการเชื่อมประสาน
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หุ๎นสํวนทางสังคมและภาคีเครือขํายตําง ๆ อาทิ อบจ. สสส. สสจ. ปภ. โรงพยาบาล รพ.สต. เป็นต๎น 
เข๎ามาสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล๎วนแล๎วแตํเป็นการสร๎างโอกาสที่ส าคัญตํอการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 

นอกจากการแสดงออกในเชิงนโยบายในลักษณะของการแตํงตั้งต าแหนํงที่มีความส าคัญ
ตํอการดูแลเด็กแล๎ว การสนับสนุนเงินทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของเด็กปฐมวัยก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ชํวยให๎การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทิศทางที่ชัดเจนและ
การด าเนินการอยํางตํอเน่ืองในระยะยาว ยกตัวอยํางเชํน การจัดท าโครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู๎บริหารเทศบาล ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการที่เกี่ยวข๎อง
อยํางตํอเน่ืองทุกปี เป็นต๎น ก็จะเป็นสํวนส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎
มีการพัฒนาอยํางเหมาะสมได๎ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่นยังสามารถสร๎างโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎
ในด๎านของการพัฒนาศักยภาพครูผู๎ดูแล โดยอาศัยการสนับสนุนให๎ครูเข๎ารํวมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ในรูปแบบตําง ๆ การเสริมสร๎างความร๎ูใหมํให๎กับครู และการน าเอาชุมชนและหุ๎นทางสังคมอ่ืน ๆ 
เข๎ามาชํวยสนับสนุนการพัฒนาครูและผู๎บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานกิจกรรมตําง ๆ ภายใต๎
ขอบเขตอ านาจที่ อปท. สามารถด าเนินการได๎ 
 

5.2.7.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
หากหุ๎นสํวนทางสังคมทุกภาคสํวนให๎ความรํวมมือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ใน

ทุกกิจกรรม โอกาสในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะยิ่งมีมากขึ้น โดยเฉพาะการให๎ความรํวมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให๎การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้งด๎านงบประมาณ ทรัพยากร และองค์ความรู๎ที่ส าคัญและจ าเป็นตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกอยํางสม่ าเสมอ ทั้งจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหนํวยงานของรัฐ จะชํวยท าให๎การวางแผนพัฒนาเด็กมี
ความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได๎ เชํน การวางแผนรํวมกับ สสส. ในการพัฒนาและ
สร๎างเสริมสุขภาพเด็ก การรํวมมือกับฝ่ายปกครองและเจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่
ต๎องการการสนับสนุนด๎านวัสดุ - อุปกรณ์ และทุนทรัพย์ การสนับสนุนด๎านงบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์ เป็นต๎น  

นอกจากหนํวยงานภายนอกแล๎ว ชุมชนก็ยังสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได๎ เชํน ผู๎ปกครองอาจมีบทบาทในการถํายทอดวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ชุมชนสามารถ
รํวมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูให๎กับเด็กด๎วยภูมิปัญญาของชุมชนหรือท๎องถิ่น ภาค
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ประชาสังคมในชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎านเองก็มีบทบาทในการสร๎างการเรียนร๎ูนอกต าราเรียน 
เพื่อให๎เด็กสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจ าวันได๎ รวมถึงภาคเอกชนในชุมชนก็อาจชํวยเหลือใน
การสนับสนุนด๎านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ เป็นต๎น  
 

5.2.7.3 การจัดระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมการสร้างทีมงานครูที่เข้มแข็ง 
การบริหารจัดการด๎วยระบบกลไกที่มีศักยภาพนั้น ถือเป็นสํวนเสริมสร๎างให๎เกิดทีมงานครู

ที่เข๎มแข็ง อันมีความจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการ
ด าเนินการที่ส าคัญในสํวนนี้จะเกี่ยวข๎องกับโอกาสในการสร๎างการรับร๎ูให๎หุ๎นสํวนทางสังคม
มองเห็นทิศทางในการพัฒนาเด็กทราบแนวทางการพัฒนาเด็ก การเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มี
สํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรม โอกาสในด๎านสภาพแวดล๎อมที่เกิดจากการออกแบบอาคารที่มี
ความปลอดภัยและเหมาะกับการท างานของภาคีเครือขํายที่สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการรํวมมือของภาคีเครือขํายที่ส าคัญ อาทิ สสส. สสจ. พมจ. เครือขํายครูปฐมวัยจังหวัด
นครราชสีมา เครือขํายครูผู๎แลเด็กจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ท าให๎ครู
ได๎พัฒนาตนเองอยูํเสมอ เพื่อสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ เป็นต๎น 

การจะท าให๎เกิดกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพข๎างต๎นนั้น จ าเป็นต๎องเชื่ อมโยงการให๎
ความส าคัญของผู๎บริหารและบุคลากรของศูนย์ โดยเฉพาะการสนับสนุนให๎ศูนย์พัฒนาเด็กมี
กระบวนการท างานเป็นทีม มีการแบํงบทบาทหน๎าที่ตามความถนัด มีการวางแผนการท างานและ
แบํงเวลาในการท างานอยํางเป็นระบบ โดยมีระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมการสร๎าง
ทีมงานครูอยํางเข๎มแข็งจากหนํวยศึกษานิเทศก์และ อปท. ที่สนับสนุนการด าเนินการอยํางตํอเน่ือง 

อยํางไรก็ดี การวางแผนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะสร๎างโอกาสในการพัฒนาการดูแล
เด็กปฐมวัยได๎อยํางเหมาะสม จ าเป็นต๎องมีกระบวนการเรียนร๎ูจากการถอดบทเรียนตามกิจกรรม
หรือเฉพาะเร่ือง (After Action Review Technique – AAR) เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโฮกาสใน
การปรับแผนการท างานให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาทางสังคม และสถานการณ์ที่ไมํได๎
คาดหมายไว๎ อันจะชํวยให๎การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล๎องกับสถานการณ์ 
และเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือบริบท
การด าเนินการที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความไมํแนํนอนในบริบทของความพลิกผันในโลก
ยุคปัจจุบันได ๎
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5.2.8 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา พบวํา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น 

แบํงออกเป็น 3 สํวน ประกอบด๎วย สถานการณ์สังคมและปัญหาสังคม สถานการณ์การแพรํระบาด
ของโควิด-19 และโอกาสในการเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยี โดยปัญหาทั้ง 3 สํวนถือเป็นอุปสรรคส าคัญ
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จ าเป็นต๎องแก๎ไข เพื่อให๎การด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ ซึ่งรายละเอียดของปัญหาในแตํละสํวน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.2.8.1 สถานการณ์สังคมและปัญหาทางสังคม  
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได๎กํอให๎เกิดปัญหาสังคมในหลายด๎านตามมา จน

สํงผลให๎เกิดอุปสรรคตํอการพัฒนาเด็กเล็กในหลายด๎าน ดังนี ้
1. ความแตกตํางด๎านความคาดหวังในการดูแลเด็กระหวํางผู๎ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นปัญหาที่เกิดจากความคาดหวังของผู๎ปกครองที่ไมํสอดคล๎องกับพัฒนาการที่จ าเป็นตามความ
คาดหวังของชํวงอายุเด็กปฐมวัย เชํน ผู๎ปกครองต๎องการให๎เด็กอํานออกเขียนได๎ ในขณะที่ ศูนย์ยึด
หลักการการดูแลตามพัฒนาการที่ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนามัดกล๎ามเนื้อในชํวงปฐมวัย
มากกวํา หรือในกรณีของการคาดหวังจากผู๎ปกครองให๎มีการดูแลแบบพิเศษกับบุตรหลานของตน 
แตํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎องให๎ความส าคัญกับการดูแลเด็กอยํางเทําเทียมกัน เป็นต๎น โดยการมีความ
คาดหวังที่แตกตํางกันยังสํงผลให๎ผู๎ปกครองบางสํวนพยายามมาก ากับการดูแลเด็กด๎วยตนเอง จนท า
ให๎เด็กไมํกล๎าแสดงออกในการเลํนกับเพื่อน 

2. ชํองวํางระหวํางครอบครัวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะการท างานของประชากรที่ต๎องอพยพย๎ายถิ่นฐานไปท างานในพื้นที่เขตเมืองมากขึ้น จนท า
ให๎ผู๎ปกครองของเด็กเป็น ปู่ ยํา ตา ยาย ที่ต๎องมีบทบาทหลักในการดูแลเด็ก ทดแทนบทบาทของพํอ
แมํที่ต๎องออกไปท างานนอกพื้นที่ โดยไมํมีทักษะในการดูแลเด็กอยํางเพียงพอ 

3. ประชาชนบางกลุํมในท๎องถิ่น ไมํให๎ความสนใจในการท ากิจกรรมทางประเพณี 
วัฒนธรรม หรือวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งสํงผลให๎เด็กในครอบครัวของกลุํมประชาชนดังกลําวขาด
ความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
 

5.2.8.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 กลายเป็นอีกอุปสรรคส าคัญของการ

จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในการเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในหลายด๎าน ดังนี้ 
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1. การเรียนแบบออนไลน์ที่กลายมาเป็นวิธีการเรียนหลัก ท าให๎เกิดความแตกตํางด๎าน
โอกาสในการเข๎าถึงการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กในพื้นที่สํวนมากขาดอุปกรณ์ในการเรียนที่
จ าเป็น คือ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) สํงผลให๎เด็กจ านวนมากไมํสามารถถึง
ระบบการเรียนแบบออนไลน์ได๎ 

2. การขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับแนวทางการเรียนมาเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จนท าให๎เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เด็กต๎องท ากิจกรรมเพียงคนเดียว และผู๎ปกครอง
จ านวนมากก็ไมํสามารถรํวมท ากิจกรรมกับเด็กได๎ เน่ืองจากยังคงต๎องไปท างานตามปกติ เด็กภายใต๎
สภาพแวดล๎อมดังกลําวจึงมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนลดลง และในบางครอบครัวยังไมํมี
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่จ าเป็นตํอการเรียนออนไลน์ สํงผลให๎เกิดความล าบากในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น หรืออาจเรียนไมํทันเพื่อนที่มีความพร๎อมทางด๎านอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์มากกวํา
ได๎ รวมถึงยังอาจเข๎าใจบทเรียนคลาดเคลื่อนจนท าให๎เกิดการเรียนร๎ูที่ผิดพลาด ซึ่งครูไมํสามารถ
แนะน าหรือแก๎ไขได๎อยํางทันทํวงทีดังเชํนการเรียนการสอนในระบบปกติ 

3. การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแหํงต๎อง
ปรับรูปแบบการเรียนให๎มีการสลับกันมาเรียน เพื่อไมํให๎พื้นที่ภายในศูนย์ มีความแออัดมาก
จนเกินไป ในขณะที่เด็กบางสํวนจะต๎องเรียนผํานระบบออนไลน์และสั่งงานหรือแจ๎งข๎อมูลการ
เรียนผํานทางกลุํมไลน์ การด าเนินการเรียนการสอนเชํนนี้ท าให๎การพัฒนาการเรียนร๎ูของเด็กมี
ประสิทธิภาพที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุํมเด็กที่เรียนผํานระบบออนไลน์ เนื่องจากข๎อติดขัดในเชิง
เทคนิคและเทคโนโลยีที่แตกตํางกัน ท าให๎การเรียนของเด็กที่เรียนออนไลน์อาจมีข๎อติดขัดและ
อุปสรรคมากกวําได๎ 

4. การลดบทบาทของภาคีเครือขํายในการเรียนการสอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการปิดท าการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํงผลให๎ภาคีเครือขํายและชุมชนไมํสามารถเข๎ามารํวมท ากิจกรรม
และถํายทอดความร๎ูให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎ อันเป็นการเสียโอกาสในการเรียนร๎ูของเด็ก และ
การขาดการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 

5.2.8.3 การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี  
การเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยีนั้น นอกจากจะให๎ประโยชน์ตํอการเรียนร๎ูแล๎ว ก็ยังสร๎างผลเสีย

บางประการจนกลายเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการเรียนร๎ูของเด็กปฐมวัยได๎เชํนเดียวกัน โดย
ผลเสียที่ส าคัญของการเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยี มีดังตํอไปนี้ 

1. การเข๎าถึงสื่อโดยเฉพาะเกมและแอพพลิเคชันที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการเรียนร๎ู สํงผลให๎เด็ก
บางสํวนมีสมาธิสั้นลง มีความอดทนในการรอคอยที่ลดลง หรือในบางรายอาจมีการตัดขาดตนเอง
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ออกจากสังคมมากขึ้น จนท าให๎การปรับตัวเข๎ากับเด็กในวัยเดียวกันหรือเพื่อนรํวมชั้นเรียนเป็นไป
ได๎ยากขึ้นหรือต๎องใช๎เวลามากขึ้น 

2. การขาดความร๎ูและอุปกรณ์ในการเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู๎ปกครอง ท าให๎เด็กปฐมวัย
ภายใต๎การดูแลของผู๎ปกครองที่ขาดความร๎ูและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไมํสามารถเข๎ารํวมการ
สื่อสารผํานแอพพลิเคชั่นไลน์ได๎ จนสํงผลให๎การสื่อสารระหวํางครูกับเด็กมีความลําช๎า และอาจมี
ความคลาดเคลื่อนและไมํครบถ๎วนของสาระในการสื่อสารตามมาได๎ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อปท. 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนั้น มีความเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาและระบุปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความจ าเป็นตํอการก าหนดโจทย์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มี
ศักยภาพในการดูแลและเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กที่มากขึ้น และยังมีความเกี่ยวข๎องกับการ
พิจารณาโอกาสหรือต๎นทุนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอยูํเดิม เพื่อการวางกรอบของข๎อเสนอในการ
พัฒนารูปแบบของหุ๎นสํวนทางสังคมในการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถตอบ
โจทย์ปัญหาในการพัฒนาได๎อยํางตรงจุด และมีความเป็นไปได๎ในเชิงของการน าข๎อเสนอไปปรับใช๎
ในการด าเนินการจริง ดังนั้น การน าเสนอในสํวนนี้จึงเร่ิมจากการะบุปัญหาและอุปสรรคของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยูํเดิม และโอกาสในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในด๎านตําง ๆ เพื่อน าเสนอรูปแบบ
แนวทางการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมที่เหมาะสมตํอการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อปท. ของไทยในภาพรวม ทั้งนี้ข๎อเสนอมีความสอดคล๎องกับการศึกษาในประเทศรัสเซีย 
กลําวคือ หุ๎นสํวนทางสังคมของโรงเรียนอนุบาล สถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและครอบครัว สํงผล
อยํางมีนัยส าคัญตํอการแก๎ปัญหาด๎านการศึกษาของเด็ก การเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมในการศึกษาได๎
น าไปสูํการค๎นพบรูปแบบใหมํที่มีประสิทธิภาพของการท างานด๎านการศึกษาโดยอ๎างถึงการท างาน
ในรูปแบบทางเลือก เชํน  รูปแบบการติดตํอกับผู๎ปกครองอยํางไมํเป็นทางการชํวยสร๎างการมีสํวน
รํวมและความรํวมมือ การสร๎างเกณฑ์การประเมินผลรํวมกัน บางเกณฑ์ได๎รับการพัฒนาความพึง
พอใจตํอคุณภาพของบริการการศึกษา และยังสร๎างความพร๎อม สร๎างแรงบันดาลใจของพํอแมํที่จะ
ให๎ความรํวมมือ การมีสํวนรํวมของพํอแมํในกิจกรรมของโรงเรียนในแบบหุ๎นสํวนทางสังคมนี้เป็น
รูปแบบที่ไมํใชํแบบดั้งเดิมของการเป็นหุ๎นสํวนทาง (Zagir A. Latipov, Svetlana S. Bykova and 
Maria P. Zhigalova, 2016) 
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาทั้งจากการส ารวจสถานการณ์การเป็นหุ๎นสํวนทาง
สังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และ
โอกาสในการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจึงควรสอดคล๎องกับสถานการณ์ ตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรค และสร๎างเสริม
โอกาสในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎อยํางเป็นระบบตามหุ๎นสํวนทางสังคมที่เกี่ยวข๎อง 

การน าเสนอรูปแบบทางสังคมในสํวนนี้ เป็นการน าผลการศึกษาที่ผํานมา โดยเฉพาะจาก
แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุํมตัวอยํางของการศึกษา 
มาสังเคราะห์และน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนตามภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง อัน
สามารถสรุปได๎ดังแผนภาพที่ 5.2 ดังนี ้

 
ภาพที่  5 รูปแบบการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 

(หมายเหตุ. สรุปและน าเสนอจากผลการศึกษาของผู๎วิจัย) 
 

5.3.1 บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภาครัฐ อันประกอบด๎วย หนํวยราชการ อปท. และหนํวยงานในก ากับของรัฐ มีความส าคัญ

ตํอการพัฒนาเด็กปฐมวัยในบทบาทที่แตกตําง ดังนี้ 
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1. หนํวยราชการ ได๎แกํ โรงพยาบาล หนํวยบริการปฐมภูมิ สถานีต ารวจ ควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนด๎านสุขภาพและสวัสดิภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโรงพยาบาลและหนํวย
บริการปฐมภูมิ เชํน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน เป็นต๎น มีบทบาทในการดูแลสุขภาพและพัฒนาการ
ให๎เหมาะสมตามชํวงวัย ในขณะที่สถานีต ารวจ ควรท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกและกวดขันวินัย 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให๎กับเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. อปท. ควรมีบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับท๎องถิ่น โดยให๎มีความ
สอดคล๎องกับลักษณะปัญหาของพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การปรับสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสํงเสริมพัฒนาการ การเรียนรู๎ การเลํน และการมีกิจกรรมทาง
กายส าหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการสนับสนุนกลุํมทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีงานและกิจกรรม
เพื่อเด็กปฐมวัย เป็นต๎น สร๎างสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ูและพัฒนาเด็ก เชํน สนามเด็กเลํน พื้นที่
เรียนร๎ูส าหรับพํอแมํ ผู๎ปกครองในรูปแบบโรงเรียนพํอแมํ  

3. หนํวยงานในก ากับของรัฐ ได๎แกํ ธนาคารออมสิน สสส. และวช. ควรมีบทบาทในการ
สร๎างองค์ความร๎ูผํานการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎และการจัดหลักสูตรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยธนาคารออมสิน ควรให๎ความรู๎และสนับสนุนการสร๎างวินัยในการออม ที่ถือเป็น
รากฐานส าคัญในเชิงทักษะการด ารงชีวิตของเด็กในอนาคต สํวน สสส. ควรมีการด าเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างองค์ความรู๎แกํครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎การด าเนินงานของศูนย์มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสม และ วช. ควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ที่
ได๎รับการยอมรับและกระจายองค์ความรู๎ผํานการตีพิมพ์และเผยแพรํไปยังหนํวยงานระดับนโยบาย
ให๎เห็นความส าคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอยํางมีระบบ 
 

5.3.2 บทบาทของภาคประชาชน 
ภาคประชาชน ซึ่งประกอบด๎วย ชุมชน วัด และอาสาสมัครในชุมชน ควรมีสํวนรํวมในการ

ดูแลและการถํายทอดความรู๎ให๎แกํเด็ก รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในรูปแบบตําง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชน ได๎แกํ ผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา ผู๎น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎าน ซึ่งถือเป็นผู๎ถํายทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมส าคัญ โดยชุมชน ควรมีบทบาทในการถํายทอดความร๎ู และสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุํงเน๎นไปที่การสร๎างความร๎ูสึกเป็นเจ๎าของของชุมชน
ตํอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎การสํงเสริมการเรียนร๎ูของเด็กสอดคล๎องกับบริบททางด๎านวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน 
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2. วัด ควรมีบทบาทในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยเจ๎าอาวาส ควรแสดง
บทบาทในการให๎การสนับสนุนสถานที่ในการท ากิจกรรมและงานวันส าคัญตําง ๆ เพื่อชํวยในการ
ขัดเกลาทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเป็นผลมาจากความใกล๎ชิดของสถานที่ตั้งของวัดและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. อาสาสมัครในชุมชน ควรมีบทบาทในการเสริมสร๎างความสามัคคี เพื่อการสร๎างความ
รํวมมือในท๎องถิ่น โดยอาจท าหน๎าที่ในการกระจายขําวสารและความรู๎ในการดูแลเด็ก โดยเฉพาะ
ในชํวงที่เกิดการแพรํระบาดของโรคที่อันตราย เชํน โรคโควิด-19 เป็นต๎น อันจะน ามาซึ่งการ
ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนในการป้องกันโรค ที่อาจสํงผลให๎เกิดอันตรายตํอเด็กได๎ 
 

5.3.3 บทบาทของสถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ได๎แกํ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ควรท าหน๎าที่ในการดูแลเด็กปฐมวัย

ตํอเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสร๎างการเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการผลิตองค์ความรู๎
ผํานการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร๎างศักยภาพของครูผู๎ดูแล ซึ่งสามารถแบํงบทบาทของโรงเรียนและ
มหาวิทาลัยออกได๎ ดังนี้ 

1. โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ควรท าหน๎าที่ในการให๎ความร๎ู และทักษะ
ที่จ าเปน็ในการเตรียมความพร๎อมของเด็กในการเข๎าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมุํงเน๎นที่การพัฒนา
จุดแข็งและลดจุดอํอนในด๎านศักยภาพของเด็กเป็นหลัก 

2. มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทในการบริการชุมชนด๎าน
วิชาการ จึงควรท าหน๎าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความร๎ูที่จ าเป็นตํอการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่มีความเหมาะสมตํอการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย และเป็นพี่เลี้ยงให๎กับครูผู๎ดูแลในด๎าน
วิชาการ เพื่อให๎ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นตํอการดูแลเด็กอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.4 บทบาทภาคเอกชน 
ภาคเอกชน ประกอบด๎วย หนํวยธุรกิจขนาดใหญํ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และองค์กรพัฒนา

ชุมชน ควรมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนร๎ูที่จ าเป็นตํอการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมในรูปแบบตําง ๆ 

กลําวโดยสรุป การด าเนินการของภาคสํวนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ควรที่จะต๎องมีความเชื่อมโยง
เข๎าหากันอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎การด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กบรรลุเป้าหมาย
ที่ส าคัญทั้ง 6 ด๎านตามมาตรฐานการด าเนินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ซึ่งประกอบด๎วย 1. ด๎าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ด๎านบุคลากร 3. ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความ
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ปลอดภัย 4. ด๎านวิชาการและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด๎านการมีสํวนรํวมและการสํงเสริม
สนับสนุน 6.ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็ก 

การบรรลุเป้าหมายทั้ง 6 ด๎านข๎างต๎นนั้น ควรต๎องพัฒนาให๎ครูมีศักยภาพ เด็กมีพัฒนาการ
อยํางสมวัย ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมที่ดีและปลอดภัย โดยมีชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมและเป็นเกิดความรู๎สึก
เป็นเจ๎าของ ซึ่งการด าเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมายเหลํานี้ ภาคสํวนตําง ๆ ควรต๎องเชื่อมโยง
การด าเนินงานเข๎าด๎วยกัน โดยภาครัฐ ควรเชื่อมโยงการด าเนินการด๎านกระบวนการกับภาค
ประชาชน โดยภาครัฐควรสนับสนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระหวํางชุมชนก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนํวยงานของรัฐที่
เกี่ยวข๎องกับการดูแลเด็ก รวมถึงการเสริมพลังให๎กับภาคีเครือขํายในการพัฒนาเด็กเล็ก และภาค
ประชาชน ควรมีกลไกในการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการชุมชน ควรมี
บทบาทรํวมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาคีในพื้นที่ และผู๎ปกครอง ในการวางแผน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ถือวําเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดในการดูแลและรับผิดชอบ
ศูนย์ฯ ควรให๎ความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอันดับแรก โดยผู๎บริหารองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นควรมีการบรรจุแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนยุทธศาสตร์และนโยบายเรํงดํวนของ
หนํวยงาน 

2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรเป็นสื่อกลางในการประสานหาภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง 
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ควรเข๎ามาให๎การสนับสนุนองค์

ความรู๎ ทักษะการเตรียมพร๎อมของเด็กสูํโรงเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น และรํวมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
แนวคิดวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมแกํเด็ก 

4. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู๎ด๎านเด็กปฐมวัย ควร
เข๎ามาให๎การสนับสนุนด๎านองค์ความรู๎เฉพาะด๎านโดยเฉพาะพัฒนาการในวัยเด็ก 

5. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ควรเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในการสนับสนุน
องค์ความรู๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ของครูและการผลิตสื่อการเรียนรู๎ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ 

6. สถาบันการศึกษาควรให๎การสนับสนุนด๎านองค์ความร๎ูและเคร่ืองมือการจัดการเรียนการ
สอนให๎ทันสมัยในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการพัฒนาได๎ก๎าวไปอยํางก๎าวกระโดดเพื่อให๎เด็ก
นักเรียนมีภูมิคุ๎มกันในการใช๎ชีวิตตลอดจนการสนับสนุนบุคลากร เชํน นักศึกษาฝึกงาน หรือ
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วิทยากรที่มีความร๎ูความสามารถ เพื่อเข๎ามาชํวยกันพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประสานงานกับภาคีเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อ่ืน ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน วํามีวิธีการที่เหมือนหรือแตกตํางกัน
อยํางไร แล๎วจึงน ามาพัฒนาศูนย์ของตนเองให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน๎าที่จัดการเรียนร๎ูเพื่อเตรียมความพร๎อมของเด็กปฐมวัย โดยต๎อง
ไมํเป็นการจัดการเรียนร๎ูที่มุํงเน๎นการสอบแขํงขันระหวํางเด็ก  ควรจัดให๎มีการอบรมเลี้ยงดูที่เป็น
การเพิ่มพูนประสบการณ์รียนร๎ูและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก สํงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมในชํวงรอยตํอตั้งแตํกํอนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอยํางตํอเนื่อง เชํน ท างาน
ประสานกับ รพ.สต. หรือ หนํวยบริการสุขภาพ และหนํวยงาน องค์กรอ่ืนในพื้นที่ในการ ประเมิน
ภาวะสุขภาพ พัฒนาการ ความฉลาดด๎านตํางๆ ความพรํองของทักษะในการเรียน และปัญหาอ่ืนๆ
ของเด็ก การประสานหนํวยงาน องค์กร ในพื้นที่เพื่อสร๎างการเรียนร๎ูให๎เด็กด๎วยหลักสูตรท๎องถิ่น 
สนามเด็กเลํน ลานกิจกรรมสันทนาการ และพัฒนาทักษะครูและผู๎ดูแลเด็กในการสํงเสริม
พัฒนาการและการเลํนของเด็ก การจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมพัฒนาการและการเลํน รวมทั้ง
การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาด๎านตํางๆ โดยจัดสภาพแวดล๎อมและกิจกรรมป้องกันการระบาดของ
โรคติดตํอในเด็ก และมีระบบการสํงตํอเมื่อเด็กป่วย  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู๎เกี่ยวข๎องในการ
จัดการอาหารให๎เหมาะสมกับภาวะโภชนการและภาวะสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน 
แมํครัว ร๎านค๎า กลุํมเกษตรปลอดสาร กลุํมแปรรูปอาหาร ศูนย์เรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น  

9. ผู๎ปกครอง มีบทบาทในการสํงเสริมการเรียนร๎ูตามพัฒนาการ ชุมชน ควรให๎การสํงเสริม
ปราชญ์ชุมชน ให๎เข๎ามาเป็นวิทยากรทางด๎านภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนจะสํงเสริมให๎
เด็กชํวยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นนั้น ๆ และสร๎างความรักความสามัคคี
กันเพื่อความรํวมมือกันในอนาคต สถาบันทางศาสนา ควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนโดยใช๎
กระบวนการกลํอมเกลาทางสังคม ผํานการจัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็กเล็กเกิดกระบวนการเรียนรู๎ มี
แนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส านึกรักบ๎านเกิด พร๎อมทั้งยอมรับและให๎เกียรติวัฒนธรรม
ประเพณีของคนตํางศาสนาและตํางชาติพันธุ์ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ควรให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สามารถให๎การสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพครู ควรมีการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างองค์ความรู๎แกํครูในการ
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พัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎การด าเนินงานของศูนย์มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมม และสติปัญญา 

3. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรให๎การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูใหมํ ๆ ในการจัดหลักสูตรและดูแลพัฒนาการเด็ก 

4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรก าหนดแนวทางในการด าเนินงานกรณีการประสานสํง
ตํอเด็กต๎องเข๎าการรักษากระตุ๎นพัฒนาการ การรักษาพยาบาล รํวมกับ รพ.สต. และโรงพยาบาล 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประสานเพื่อขอความรํวมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่เข๎ามา
ท า MOU เป็นห๎ุนสํวนทางสังคมในการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ฯ ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ควรมีการประสานความรํวมมือรํวมกับหนํวยงานเอกชนที่มีการด าเนินงานด๎านความ
รับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  ให๎เข๎ามารํวมสนับสนุนการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข๎องได๎ก็จะเกิดผลดีในพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
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ตาราง ก1.รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบการเป็นห๎ุนสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ภาคผนวก ข. 
ผลประเมินของผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ข้อ
ค ำถำม 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่  ค่ำ IOC สรุปผล 
1 2 3   

ส่วนท่ี 1 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ส่วนท่ี 2 
ข้อที่ 1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 8 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ส่วนท่ี 3 
ด้านที่ 1 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อ ผู้เชี่ยวชำญคนที่ ค่ำ IOC สรุปผล 
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ค ำถำม 1 2 3   
ด้านที่ 3 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 5 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 6 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ืองรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น
ในประเทศไทย 
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แบบสอบถามชุดที่ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่องรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

………………………………………………………………………………………………………… 

ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ส าหรับ 

1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) ผู้ปกครอง 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริบทของ
พ้ืนที่ ลักษณะของการปกครองของท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ โดยโปรด
พิจารณาข้อความในแต่ละข้อค าถามอย่างละเอียดเพ่ือให้การวิจัยนี้มีผลสรุปที่น่าเชื่อถือและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามจะเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
ข้อมูล 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

 
 

นางสาวมาฆะรัตน์  อัมพรเกียรติพล 

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบส ารวจสถานการณ์ของการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   
1.  เพศ   
   ชาย     หญิง 
2. อายุ.................ปี 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด (หรือเทียบเท่า) 
   ต่่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. ต่าแหน่ง/บทบาทในศูนย์เด็กเล็ก  
   หัวหน้าศูนย์ฯ/รักษาการหัวหน้า ศพด.   ครู/ผู้ดูแลเด็ก  
   ผู้ปกครอง     อ่ืนๆ (ระบุ.)..................................... 
5.  ประสบการณ์การท่างานในหน่วยงานกับเด็กปฐมวัย................ปี...................เดือน 
6.  การอบรมที่เคยได้รับ...................เรื่อง ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่าหรับ
ปฐมวัย 
   การผลิตสื่อ    การดูแลสุขภาพ 
   การประเมินพัฒนาการเด็ก  การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
   อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
   ไม่เคยอบรม 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1. ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่ 
2.  จ่านวนครู/ครูผู้ดูแล/ผู้ดูแล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.......................................คน 
3. ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่าบล.......................................................... ...... 

อ่าเภอ...............................................จังหวัด.................................................................. . 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการในการด่าเนินงานหรือไม่  

 มี ( โปรดระบุจ่านวนคณะกรรมการ )……………………………………………….คน 
 ไม่มี    
 ไม่ทราบ 
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5.  หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
    หน่วยงาน/องค์กรราชการ ระบุชื่อ.............................................................................  
    หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน ระบุชื่อ....................................................................... 
    หน่วยงาน/องค์กรภาคประชาชน ระบุชื่อ.................................................................. 
    หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ระบุชื่อ......................................................................... 
    หน่วยงาน/องค์กรพัฒนาเอกชน ระบุชื่อ.................................................................... 
    อ่ืน ระบุชื่อ......................................................................................... ........................ 
6.  หน่วยงาน/บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  วัด     สถานศึกษาอ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  สถานบริการสุขภาพ 
  หน่วยงานราชการ   แหล่งการค้า 
  แหล่งสถานบันเทิง   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. 
7. หน่วยงาน/บริเวณใกล้เคียงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 
  วัด     สถานศึกษาอ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  สถานบริการสุขภาพ 
  หน่วยงานราชการ   แหล่งการค้า 
  แหล่งสถานบันเทิง   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 
8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชมรมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง 
  มี     ไม่มี 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1.ข้อมูลเกี่ยวกับการด่าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าชี้แจ้ง  ให้ท่านท่าเครื่องหมาย ()  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการรับรู้ของท่านมาก
ที่สุดเพียงข้อละ 1 ค่าตอบเท่านั้น โดยแต่ละค่าตอบมีความหมายดังนี้ 
 5    หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
 4    หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมาก 
 3    หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมปานกลาง 
 2    หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมน้อย 
 1    หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  

0 หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่าเนินการด้วยตนเองไม่มีหน่วยงาน/องค์กรเข้ามามีส่วน
ร่วม 
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ข้อค าถาม 

การด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

0 
ศพด.

ด่าเนินการ
เอง 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

1.1 การจัดท่าแผนพัฒนา ศพด.       
1.2 การเปิดรับสมัครเด็ก       
1.3 การดูแลเด็กให้มีน้่าหนัก ส่วนสูง เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      

1.4 การดูแลคุณภาพอาหารเด็กให้ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

      

1.5 การดูแลให้เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีดี       
2. ด้านบุคลากร 

ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 
2.1 การจัดท่าแผนบริหารบุคลากร ครู /

ผู้ดูแลเด็กให้  
มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม 

      

2.2 การส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู / ผู้ ดู แ ล เด็ ก  จั ด
ประสบการณ์ 
เรียนรู้  โดยการบูรณาการ และใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

      

     2.3 การประเมินผลการท่างานของครู/ผู้ดูแล
เด็ก 

      

2.4 การส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท่างานเป็น
ทีม มีความพึงพอใจ และมีขวัญก่าลังใจ
ที่ดีในการท่างาน 

      

3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

3.1 การจัดสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือส่ง เสริมการ
เรียนรู้  เช่น  มุม เรียนรู้  มุมของเล่น 
ห้องสมุด  

      

3.2 ก่าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย 
และครอบคลุมเรื่องระบบป้องกันภัย
และรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
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ข้อค าถาม 

การด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

0 
ศพด.

ด่าเนินการ
เอง 

3.3 การจั ดสิ่ ง แ วดล้ อมทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัยส่าหรับ
เด็ก 

      

3.4 การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ส่าหรับ
ท่าอาหาร และของว่างให้เด็ก 

      

3.5 การจัดพ้ืนที่ส่าหรับดูแลเด็กท่ีป่วย และมี     
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ  

      

3.6 การก่าหนดมาตรการ และปฏิบัติตาม
มาตรการด้านความปลอดภัยของ ศพด. 
ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจรบริเวณรอบศูนย์ 

      

3.7 การรักษาความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอก ศพด. 

      

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

4.1 การจัดท่าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

      

4.2  ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลายให้กับเด็กทั้งในและนอก
ห้องเรียน  เหมาะสมกับพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ของเด็ก (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา) 

      

4.3 การประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วย
วิธีการ และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน 

      

4.4 การสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ ศพด. 

      

4.5 การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เด็ก
ดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดต่อ 
อุบัติเหตุ และอันตรายได้เหมาะสมกับ
วัย 

      



  322 

 
ข้อค าถาม 

การด าเนินงานแบบหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

0 
ศพด.

ด่าเนินการ
เอง 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน 
ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

5.1 การใช้คน ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
เช่น ให้ผู้ปกครองมาสอน เป็นต้น 

      

5.2 จั ด ให้ มี คณะกรรมกา ร / เ ครื อ ข่ า ย 
ด่าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร
ด่าเนินงานของ ศพด. 

      

5.3 การจัดให้ ศพด.เป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือ
พัฒนาความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัยกับ
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

      

5.4 จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพส่าหรับเด็ก ครอบครัว 
และชุมชน 

      

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ท่านคิดว่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรหุ้นส่วนทางสังคมมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

6.1  มีการสร้าง/บูรณาการความรู้  จาก
ชุ ม ช น  สั ง ค ม  เ พ่ื อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์เรียนรู้ส่าหรับเด็กใน ศพด. 

      

6.2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้
ร่วมกับเครือข่าย/สมาคม/ชมรม ในการ
จัดการศึกษาการพัฒนาเด็กและครู 

      

6.3 ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน
ภายในของ ศพด. 

      

6.4 สรุปบทเรียนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ร่วมกับครอบครัวและชุมชน 
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2. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด่าเนินการตามข้อ 1 หรือไม่อย่างไร 

 มีส่วนร่วม ( อธิบายว่ามีส่วนร่วมอย่างไร ในด้านใด)   ไม่มีส่วนร่วม  

 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…………………………........................................ 

 ด้านบุคลากร……………………………………………………………………………………..……………. 

 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย……………………………………………... 

 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร……………………………………………………..……….. 

 ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน……………………………………………………………. 

 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย…………………………..…………………………..… 

3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะพัฒนา ศพด. โดยใช้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน/องค์กร 
หรือภาคีหลายภาคส่วน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.หน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความส่าคัญต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เรียงจากมากไปหาน้อย
(สามารถระบุได้มากกว่าหรือน้อยกว่าล่าดับที่ให้) 

(1)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(4)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(5)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(6)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ปัจจัยความส่าเร็จในการเกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................... .....................................................................................  
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2.ปัญหา/อุปสรรคในการเกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ ............................. 

3.ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (หน่วยงานใดควรท่าอะไร อย่างไร และเมื่อใด) 

.................................................................................. ..............................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................... .................

.................................................................................................................. ..............................................

.............................................................................................................................................................  

 
 
 
 



 

ประวัติผ๎ูเขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล มาฆะรัตน์ อัมพรเกียรติพล 
วัน เดือน ปี เกิด 5 มีนาคม 2528 
วุฒิการศึกษา - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 98/126 หมูํบ๎านเพอร์เฟค พาร์ค ราชพฤกษ ์ต.บางรักน๎อย อ.เมือง จ.
นนทบุรี   
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