Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 2 March – April 2019

ISSN 1906 - 3431

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองเก่า
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมือง
เก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และวิธีการสัมภาษณ์ โดยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง กล่าวคือ ผู้บริหารเทศบาลตาบลเมืองเก่า ผู้อานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ครูผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 2 คน ตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด บ้านกุด
กว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม) รวมทั้งสิ้นจานวน 24 คน โดยมีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างที่
เก็บรวบรวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารโดยการวิเคราะห์
ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ดาเนินการตีความ และสร้างข้อสรุปโดยมีจุดยืนอยู่บนบริบทของปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น ตามกรอบแนวคิดการศึกษา ผนวกกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า บทบาทการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ประกอบไปด้วย บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และบทบาทด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดโครงการและกิจ กรรมต่ า ง ๆ ปั ญ หาอุป สรรคและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คือ 1) ปัญหาใน
การดาเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบปัญหาทั้งหมด 10 ประการ 2) ปัญหาที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 6 ประการ 3) ปัญหาที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 4 ประการ ในส่วนแนว
ทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ประกอบไปด้วย 7 แนวทาง และวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาด้ านการมีส่ วนร่ว มที่ เกิดขึ้ น ในปัจ จุบั น 7 วิธี ทั้ งนี้ แนวทางในการมีส่ วนร่ว มของผู้ปกครองในการ
ด าเนิ น การศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ฯ คือ การประชาสั ม พั น ธ์ หลายช่ องทาง การติ ด ต่ อสื่ อสารกับ ผู้ ป กครองที่ มี
ประสิทธิภาพ รับฟังปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม ผู้บริหารประชุมปรึกษาหา
วิธีแก้ไขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรึกษากับผู้ปกครองช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดาเนินงานองค์กร และหากพบปัญหา ประชาชนผลักดันให้นาปัญหานั้นไปแก้ไขปรับปรุง แก้ไข
คาสาคัญ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง.
Abstract

The purpose of this research is to study the role of public participation in the
implementation of child development centers. To study problems, obstacles and suggestions
for solving parental involvement problems And to provide guidance for parents' participation in
the implementation of the Child Development Center Muang Kao Subdistrict Municipality,
Mueang District, Khon Kaen Province The researcher used various methods of study, research
papers and interview methods. By selecting specific key informants, namely the old town
municipal administration Director of Education Division Head of Educational Administration
Head of the Center for Development of 3 Small Children, Teachers, Caregivers, Child
Development, 2 Children in each, Parents' Representatives, Students, 3 Child Development
Centers (Child Development Center, Don Bum House, Child Development Center, Clean
House, Kud Kwang House and Development Center The total number of children in Ban Don
Bum was 24 people. The data were collected and analyzed both in-depth interviews and used
for data analysis. Lahore analyzed with analysis based on a document by document analysis.
Conduct interpretation And create a conclusion based on the context of the phenomenon
According to the conceptual framework of education Combined with related theoretical
concepts. The results of the study found that the role of public participation in the
implementation of the Child Development Center consists of a chapter Regarding participation
in planning And the role of participation in the formulation of projects and activities, problems,
obstacles and suggestions for solving parental participation problems in the implementation of
the Child Development Center is 1) problems in the implementation of The Child
Development Center encountered a total of 10 problems. 2) Problems affecting the
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opportunity for people to participate in the operation of the Child Development Center,
comprising of 6aspects. 3) Problems Finds that affect the participation in the operation of the
people in the Child Development Center, which consists of 4 ways in solving the problems of
the operation of the Child Development Center, consisting of 7 approaches and methods for
solving The problems of participation in the current 7 ways. The guidelines for the participation
of parents in the implementation of the Child Development Center are many public relations.
the way Effective communication with parents, listening to problems, solutions Organizing
appropriate learning activities Administrators discuss ways to solve child development centers,
consult with parents, find solutions to problems. As well as people participating in the
evaluation of the organization's performance And if found a problem The public pushed to
bring that problem to be solved.
Keywords : Child Development Center, Parental participation.
บทนา
การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศไทยทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิจ สั ง คม และความเจริญ ก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากร ประกอบกับ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 2561) รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้นาไปสู่การกาหนดทักษะสาคัญ
ส าหรั บ เด็ ก ในศตวรรษที่ 21 ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2560 - 2579) ซึ่งมีเป้าหมายหลักให้คน “อยู่ดี มีสุข” โดยฉพาะเด็ก “ให้มีทักษะ พัฒนาการสมวัย แข็งแรง EQ
สูง แก้ปัญหาเป็น วินัยดี มีคุณธรรม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสาคัญให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
และสอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนมีการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไว้ทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒนาบทบาทความเป็น พ่อเป็น แม่ (Parenting) การอบรมเลี้ย งดู และบทบาทของ
ครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการ
ดาเนินการตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
1296

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 2 March – April 2019

จัด การ การสร้างกลไก การประสานการดาเนิ นงาน และการติ ดตามประเมิ นผล(สานั กงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2560)
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 “มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”,พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (6) ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม” “มาตรา 53 (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50” และ“มาตรา 54 (8) จัดตั้งและบารุง
โรงเรียนอาชีวศึกษา” มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้
(8) จัดทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 “ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร่วมดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา (11) จัดการศึกษา ทานุบารุงศาสนา
และบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 “มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา” “มาตรา 17 (6) การจัดการศึกษา” กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้จัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
“การจัดการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษา
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้แบ่งการจัดการการศึกษาเป็น 3 รูป แบบคือ
1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกาหนดให้ อปท. สามารถจัด
การศึกษาได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ฉะนั้น อปท. จึงมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากพัฒนาการ ความประพฤติ การร่วม
กิจกรรม และจากการทดสอบ
ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะทาให้การจัดการศึกษาและอบรมเลี้ยงดู
มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองอาจทาได้หลายทาง เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ วิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยดูแลเด็ก
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ซึ่งจะทาให้ผู้ปกครองเข้าใจปัญหา ความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้การสนับสนุน ความสัมพันธ์และ
การสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 2551) นอกจากนี้ การเชิญผู้ปกครองมาประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้นเป็นหนทางหนึ่งในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ซึ่งการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองขึ้นอยู่กับ
ความสนใจ ความต้องการส่วนตัวของผู้ปกครอง รวมทั้ง การได้รับโอกาสและการส่งเสริมสนับสนุนจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย (บังอร แอกทอง, 2552) นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 ได้มีการกาหนดบทบาทของผู้ปกครองไว้ดังนี้ 1) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร พัฒนา
หลักสูตรและจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) สนั บสนุนการดาเนินการของสถาบันในรูป แบบต่าง ๆ 3)
ร่วมกับครูและเครือข่ายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุตรหลานให้เต็มตามศั กยภาพ และ 4) มี
สิทธิรับข้อมูล ข่าวสาร และผลการดาเนินการของสถานศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน มีประชากรรวม
28,789 คน (เทศบาลตาบลเมืองเก่า, ม.ป.ป.) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกากับดูแลของกองการศึกษา
จานวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนบม ได้จัดการศึกษาโดยมอบภารกิจให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจในการบริหาร และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา กระจายอานาจด้านวิชาการให้สถานศึกษารับผิดชอบด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามกรอบ
ภารกิจของงานวิชาการ ดังนั้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารการจัดการศึกษา
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรนาหลักการการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น
ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น เมื่อชุมชนและครอบครัวเห็นคุณค่าของการศึกษา
ปฐมวัย มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันทางานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อสิทธิที่เด็กภายใน
ชุมชนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นปัจจัยสาคั ญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ที่กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สานึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน
มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาประถมวัยอย่างต่อเนื่องนับต้องแต่ได้รับการถ่ายโอนภาระกิจด้านการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เรื่อยมา แต่กระนั้นก็ตามจากการสังเกตุและสอบถามประชาชนในชุมชนพื้นที่ทาให้พบ
ข้อมูลที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งว่า การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นยังขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายและ
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การกลั่นกรองที่ดีในการดาเนินนโยบายต่าง ๆ และจากการสารวจเบื้องต้นพบว่า เหตุและปัจจัยที่มีที่ส่งผลให้
ประชาชนผู้ปกครองไม่เข้าไปมีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุน คือ โอกาศและช่องทางใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อยไป ยังขาดการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่ ดี ตลอดจน
ชาวบ้านประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องทามาหากินทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปร่วมประชุมหรือให้ความคิดเห็น
ต่าง ๆ ตลอดจนการขาดผู้นาในการเข้าไปมีส่วนร่วม
การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นรากฐาน
ที่สาคัญในการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดย
มุ่งเน้นศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ศึก ษาปั ญ หาอุป สรรคและข้ อเสนอแนะในการแก้ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ว มของ
ผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเทศบาลตาบลเมืองเก่า ซึ่งดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบและวิธีการมีส่ วนร่วมของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
กรอบแนวคิด
บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้ อ เสนอแนะในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ป กครองในการด าเนิ น การศูน ย์ พั ฒ นา
เด็ กเล็ ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

แนวทางในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตการศึกษา
ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นศึกษาการมีส่วนร่วม ปัญหา และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
มีส่วนร่วมของผู้ป กครองในการดาเนินการศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมื องเก่า อาเภอเมือง จังหวั ด
ขอนแก่น
ด้านพื้นที่ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด บ้านกุดกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนบม และพื้นที่เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ด้านระยะเวลา ศึกษาช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการ
เริ่มต้นถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากหน่วยงานต่าง ๆ มาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัย 2 วิธี คือ 1) วิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และ 2) วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยประชากรกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษานั้นผู้ วิจัย มุ่งใช้ ระเบี ยบวิ ธีวิจัย เชิงคุณภาพในรูปแบบ
กรณีศึกษา (Case Study) เลือกพื้นที่ดาเนินการศึกษาโดยใช้ตรรกะของวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย มุ่ ง เลื อ กศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จาก ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
(Key Informant) เพื่อตอบโจทย์การวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ ผู้บริหารเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า ผู้อานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
ครูผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนบมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด บ้านกุดกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม) เทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจานวน 24 คน และใช้วิธีการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก
ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้วิจัยมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น เนื่องจากบุคคล
เหล่านี้ถือเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่รับรู้เหตุการณ์ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้วิธีการดาเนินงาน ประเด็นปัญหา
และความเป็นมาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ฉะนั้นจึงถือเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ดีที่สุด
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การด าเนิ น การวิ เคราะห์ข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ เก็บ รวบรวมทั้ ง จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ กจากหน่ ว ยงาน
ประชาชน ผู้ปกครองที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ แล้วนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารโดยการ
วิเคราะห์ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) ดาเนินการตีความ และสร้างข้อสรุปโดยมีจุดยืน
อยู่บนบริบทของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (ชาย โพธิสิตา, 2552) ตามกรอบแนวคิดการศึกษา ผนวกกับแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากนั้น ผู้วิจัยจะได้นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาโดยการบรรยายและอธิบายในเชิงพรรณนา
ความ (Descriptive) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์การศึกษาในบทที่ 1 และให้เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดการศึกษาในบทที่ 2 ทั้งนี้ หากพบว่า มีข้อค้นพบเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากกรอบแนวคิดการศึกษา
และเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้นาเสนอไว้ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัย
ต่อไป
ผลการวิจัย
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จากการดาเนินที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ช่วยอานวยความสะดวก และให้บริการสาธารณะแก่
ผู้ที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่กล่าวว่า “ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะอยู่ค่อนข้างไกล
และเดินทางลาบาก แต่คุณครูดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดี บุตรหลานได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่ดี คุณครูและเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองรู้สึก
สบายใจเมื่อส่งเด็ก ๆ มาเรียน มีการให้ข้อมูลและแนะนาเป็นอย่างดี สามารถขอข้อมูลหรือคาแนะนาจากคุณครู
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดี เด็ก ๆ มีความสุข เสริมสร้างให้พัฒนาการของเด็กในด้านการเรียนรู้ที่ดี
อย่างเห็นได้ชัด ” ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “หากต้องการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสาเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากเทศบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเด็ก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัด
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ สื่อการเรียนจะทาให้เด็กมีความอยากที่จะเรียนรู้ สนใจใน
การเรียน และเข้าใจง่ายมากขึ้น อาจจะมีการสอบถามผู้ปกครอง ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน ว่าควรปรับหรือเพิ่มส่วนไหนบ้าง” โดยเฉพาะหน่วยงานพัฒนา
การศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพราะน่าจะรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขของการดูแลเด็กเล็กได้ดี ในกรณีที่
เด็กไม่สนใจการเรียน คุณครูอาจปรึกษากับผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เด็กมาสนใจ
สื่อการสอนมากขึ้น และเชิ ญ ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นเด็ กเล็ กโดยตรงมาให้คาแนะน ากับ ผู้ ดู แลเด็ กเล็ ก เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความถูกต้องในการดูแลเด็ก
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ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปัจจุบันเทศบาลตาบลเมืองเก่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด้านศูนย์พัฒนาเด็กโดยวิธีการ 5 วิธีการดังนี้
1) มีการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหา
ที่พบเจอ สอบถามความคิดเห็น มีการรับฟังผู้ปกครอง จากการสัมภาษณ์ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอ
ข้อคิดเห็น มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงปัญหาต่าง ๆ
2) มีการประเมินทุก ๆ ภาคการศึกษา มีการทาแบบประเมินประจาภาคการศึกษา สอบถามความ
คิดเห็นกับผู้ปกครองเด็กจากแบบสอบถาม สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
3) ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก การประชุมผู้ปกครอง 2 ครั้งต่อเทอม มีการประชุมเกี่ยวกับ
วิธีการดูแลเด็กและพัฒนาการศึกษาของเด็ก ให้เสนอวิธีแก้เตรียมพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการดูแล
การศึกษาของเด็กเล็ก การเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรต่อไป
4) การรับความคิดเห็นจากผู้ปกครองและนาไปปรับใช้ มีการสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
ในการดาเนินงานขององค์กร และข้อบกพร่องที่อยากให้แก้ไข มีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ที่ผู้ปกครองเสนอไว้ การสัมภาษณ์ และเสนอความคิดเห็น ด้านการดาเนินงานศึกษา มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลนครตาบลเมืองเก่าเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและวิธีการดาเนินงานขององค์กรด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็ก ๆ เกิดการมีส่วนร่วมในเรื่องการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
เรื่องปัญหาที่พบ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม กล่าวคือ มีการสอบถามผู้ปกครอง
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย เป็นต้น และเทษบาลเมืองเก่า สามารถ
นาไปปรับปรุงและปฏิบัติและผลิตเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลจานวนมากให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า “ไม่ค่อยได้รับการประชาสัมพันธ์การ
ประชุมของเทศบาลตาบลเมืองเก่า เทศบาลไม่ค่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะติดต่อกับทางศูนย์ในการ
ประชุมผู้ปกครอง ในการออกความคิดเห็นและเสนอแนะถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในศูนย์ฯ”
ในส่วนของวิธีการในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมือง
เก่าในปัจจุบัน ประกอบด้วย โทรสอบถามผู้ปกครอง การประเมินการดาเนินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
การประชุมผู้ปกครอง สอบถามข้อคิดเห็น ของผู้ป กครองในวันประชุมผู้ ปกครอง มี การประเมินผลก่อนและ
หลังเรียน และมีการให้ทาแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละปี
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. ในการดาเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบปัญหาทั้งหมด 10 ประการ ดังนี้
1) มีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ ไม่ครอบคลุม เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ผู้ปกครองบางท่าน
ไม่ได้ให้ความร่วมมือมากนัก ทาให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลใหผู้ปกครองไม่ทราบ
ข่าวที่ต้องการแจ้งทุกคน และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาการเด็กไม่เพียงพอ และทาให้ได้รับข้อมูลใน
ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ซึ่งทาให้ไม่สามารถพัฒนาศูนย์ไปได้มากเท่าที่ควร
2) วิชาที่เพิ่มทักษะเด็กไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาของเด็กในปั จจุบัน ซึ่งควรมีการเพิ่มวิชาเรียน
ที่เพิ่มทักษะที่ใช้ได้จริงและสื่อการเรียนของเด็กไม่ค่อยทันสมัย ขาดสื่อการเรียนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) ครูไม่เพียงพอกับการดูแลเด็กและติดต่อให้บริการกับผู้ปกครอง และเมื่อผู้ปกครองต้องการเข้า
ไปขอคาปรึกษาเพราะคุณครูต้องดูแลเด็ก ๆ ทาให้ติดต่อได้ยาก ในบางเรื่องผู้ปกครองมีความเห็นขัดแย้งกัน
4) ช่องทางติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอและครบถ้วน
5) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือไม่เท่ากัน หรือบางคนไม่ให้ความร่วมมือเลย ทาให้การพัฒนาไม่
เป็นไปอย่างที่ควร และบางครั้งได้รับข้อมูลจากคุณครูไม่ครบถ้วนทาให้ไม่ทราบปัญหาทั้งหมดเท่าที่ควร
6) โรงเรียนอยู่ไกล เวลาเด็กมีปัญหา ผู้ปกครองไม่สามารถไปเข้าพบได้ทันทีเพราะโรงเรียนอยู่ไกล
ต้องใช้เวลาเดินทาง อาจทาให้แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดเท่าไรนัก
7) การจัดการด้านอาหารของเด็กยังไม่ดีเท่าที่ควรมีผลกับเด็กในเรื่องสารอาหาร
8) ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจให้ความร่วมมือในการสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ส่งผลให้เกิดความไม่
เข้าใจกันระหว่างคุณครู โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง
9) เด็กบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือ เด็กเรียนรู้ได้ช้ากว่าที่อื่น ๆ นักเรียนบางกลุ่มไม่ค่อยสนใจ
เรียนรู้มากนัก
10) ขาดงบประมาณเพราะหากมีงบประมาณมากก็ช่วยพัฒนาได้ไวในหลายด้าน
2. ปัญหาที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประกอบไปด้วย 6 ประการ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
2) จัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ว่างเข้าประชุม
3) กิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ ช่องทางการติดต่อมีน้อยทาให้
การติดต่อกับทางศูนย์ยาก
4) การเรียนการสอนที่ยังไม่ทั่วถึง ทาให้ต้องคิดหาวิธีแก้ไขจัดแผนการสอนใหม่เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วม
5) ปัญหาด้านทัศนคติของผู้มีอานาจการตัดสินใจ ที่คิดว่าการดาเนินงานต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องเปิด
โอกาศให้มีส่วนร่วม
6) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลากรด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ และ
สุขภาพอนามัย
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3. ปัญหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไป
ด้วย 4 ประการดังนี้
1) ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง และเด็ก ๆ เช่น เวลาคุณครูจัดประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ว่างเข้าประชุม
2) การติดต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู
3) ความคิดของผู้ปกครองแต่ละคนไม่ตรงกัน ทาให้การดาเนินแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยากลาบาก
4) ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ และสุขภาพอนามัย
4. แนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ประการ
1) เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอต่อจานวนผู้ปกครองและเด็ก
2) สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยให้ ผู้ปกครอง
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยผ่านการจัดการประชุมผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ย วกับ
ปัญหาที่พบ
3) เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครอง
4) ผู้บริหารควรเพิ่มสื่อการเรียนให้เพียงพอกับเด็ก
5) เพิ่มงบประมาณแต่ละโรงเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
6) ตั้งสมาคมผู้ปกครองขึ้น
7) เพิ่มคุณครูพี่เลี้ยงให้เพียงพอกับจานวนเด็ก
5. วิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 7 ประการ
1) จัดสรรเจ้าหน้าที่ สถานที่ เวลา และการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมทั้งต่อเด็กและผู้ปกครอง
2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เพิ่มมากขึ้น
3) เพิ่ ม ช่ องทางการสื่ อสารกั บ ผู้ ป กครอง การประชาสั ม พั น ธ์ ในช่ องทางที่ หลากหลาย แจ้ ง
ผู้ปกครองให้บอกต่อกัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อดีของการมีส่วนร่วม
4) จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กบ่อยขึ้น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองให้
บ่อยมากขึ้น
5) สอบถามผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมในปัญหาต่าง ๆ
6) บริหารจัดการวันเวลาที่จัดประชุมเหมาะสมกับผู้ปกครองอย่างเหมาะสม
7) ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนรวมในการพัฒนาศูนย์ฯ
6. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปด้วย จัดกิจกรรม
ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนเข้าถึงและมีส่วนร่วม จัดประชุมในวันเวลาที่จัดประชุมเหมาะสมกับผู้ปกครอง เพิ่ม
คุณครูให้ดูแลเด็กเล็กได้เพียงพอ ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา พยายามติดต่อขอความ
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ร่วมมือนาเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชน และจัดให้มีการให้ข้อมูลมากขึ้น อาจเป็นป้าย
หรือโบร์ชั ว จั ดให้มี กิจกรรมการให้ความรู้ ตลอดจนประชาสัม พันธ์ ถึง การมีส่ วนร่ว มของประชาชน ว่า หาก
ประชาชนมีส่วนร่วมจะเกิดผลอย่างไรขึ้น เป็นต้น
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางในการด าเนิ น การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศ บาลต าบลเมื อ งเก่ า
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. แนวทางในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้ประสบความสาเร็จ
1) ประชุมผู้ปกครองหาทางแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเด็ก ส่งเสริมให้มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองทุก ๆ ปี และปรึกษาหารือในเรื่องข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบและแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
2) ร่วมดาเนินการ และพัฒนาร่วมกับผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ การร่วมปรึกษาหารือ
กับผู้ปกครองถึงการพัฒนา แก้ไข และดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้
มากที่สุด
2. แนวทางในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้มีประสิทธิภาพ
1) ผู้บริหารช่วยติดตามการดูแลเด็กให้ได้มาตรฐาน
2) สัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงวิธีการแก้ไข
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด คือ การรับฟังความคิดเห็น ทั้งข้อดีและข้อเสีย แล้วนาข้อเสียนั้นไปปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป
3) จัดประชุมหาวิธีการขจัดปัญหา ข้อร้องเรียนของผู้ปกครอง หรือข้อบกพร่องที่เจอ
4) เพิ่มคุณครูที่ดูแลและสอนเด็ก ๆ เพิ่มสื่อการเรียน เพิ่มอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็ก
5) รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
ร่วม
6) การประเมินผลก่อนและหลังการเรียนในทุก ๆ ภาคการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขในส่วนที่ยัง
ผิดพลาด
7) การอบรมครูในเรื่องการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและบุตรหลานมีส่วนร่วมในการออกความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
2) เพิ่มวิธีการติดต่อกับทางศูนย์พัฒนาเด็ก การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มสื่อการเรียนและคุณครูพี่เลี้ยงของเด็กให้เพียงพอกับจานวนของเด็ก
4) ผู้บริหารควรมีกฎเกณฑ์หรือนโยบายออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้รับรู้ปัญหาและต้องการจะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของศูนย์พัฒนาเด็ก
5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6) จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถทาร่วมกับเด็กได้ในบางโอกาส
7) จัดให้มีการเสนอความเห็นของทั้งผู้ปกครอง และเด็ก ๆ
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4. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประกอบไปด้วย 1) ติดตาม ประชุมหาวิธีการพัฒนาเรื่อย ๆ ไม่เพิกเฉย 2) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและบุตร
หลานมีส่วนร่วมในการออกความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา 3) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางและปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก เพิ่มวิชาเรียนทักษะในชีวิตประจาวันให้กับเด็ก 4) ใส่ใจแก้ไขปัญหาของ
เด็ก ๆ มากขึ้น 5) ผู้บริหารควรมีกฎเกณฑ์หรือนโยบายออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้รับรู้ปัญหาและต้องการจะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของศูนย์พั ฒนาเด็ก 6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ และมีการเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป 7) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูมาร่วมปรึกษาหาปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกัน และ 8) ส่งเสริมให้มีการเสนอความเห็นของทั้งผู้ปกครอง และเด็ก ๆ
แนวทางในการมีส่ วนร่ วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. โอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกาหนดรายละเอียด โครงการ และวิธีการดาเนินงานของ
องค์กรด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไปด้วย 1) มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่พบในด้านการเรียนการสอน หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ 2) เข้าไปติดต่อกับคุณครู
ประจาชั้น หรือผู้บริหารของเทศบาลต้นสังกัด 3) การประชุมผู้ปกครอง หรือเข้าพบคุณครู 4) การให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้ทาง
ศูนย์ฯ แก้ไข และ5) ผ่านการสอบถามจากแบบประเมิน การสัมภาษณ์ และการประเมินการเรียนการสอนในแต่
ละปีการศึกษา และสอบถามความคิดเห็น
2. ประชาชนมี ส่ว นร่ว มในการประเมิน ผลการดาเนิน งานองค์กร และหากพบปั ญหา ประชาชน
ผลักดันให้นาปัญหานั้นไปแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 1) มีการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2) เสนอ
วิธีการแก้ปัญหาแสดงความคิดเห็น ร่วมหารือในการประชุมผู้ปกครอง และ 3) แจ้งคุณครูให้ปรับปรุงแก้ไข
3. วิธีที่สาคัญที่สุดในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คือ ประชาสัมพันธ์หลายๆทาง แจ้งผู้ปกครองให้บอกต่อกัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการออกความเห็นต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในบางกิจกรรม การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ
รับฟังปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม ผู้บริหารประชุมปรึกษาหาวิธีแก้ไขศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปรึกษากับผู้ปกครองช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา
4. ช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ กิจกรรมในวันสาคัญ
ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ วันปีใหม่ เป็นต้น
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิธีการติดตาม รักษาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก คือ 1) สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอแนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต่อไป 2)
จัดกิจกรรมผู้ปกครอง แจ้งเรื่องต่าง ๆ ของเด็กและแจ้งเรื่องกิจกรรมต่ าง ๆ ส่ งหนังสือขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และ 3) โทรติดต่อกับผู้ปกครองขอความร่วมมือให้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง หรือถ้าลูกหลานมีปัญหาก็
จะโทรตามให้เข้าไปพบเพื่อปรึกษาหาวิธีแก้ไข
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สรุปและอภิปรายผล
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย การดาเนินที่ได้ช่วยอานวยความสะดวก และให้บริการสาธารณะ
แก่ผู้ที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจในด้านการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ สะท้อนจากคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กล่าวคือ ขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เป็นต้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปัจจุบันเทศบาลตาบลเมืองเก่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้านศูนย์พัฒนาเด็กโดยวิธีการ 4 วิธีการคือ 1) มีการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ 2) มีการประเมินทุก ๆ ภาคการศึกษา3) ประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก การประชุมผู้ปกครอง 2 ครั้งต่อเทอม 4) มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและนาไป
ปรับใช้
ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลนครตาบลเมืองเก่าเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและวิธีการดาเนินงานขององค์กรด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็ก ๆ เกิดการมีส่วนร่วมในเรื่องการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
ปัญหาที่ พบ ความพึง พอใจในการจัด การเรีย นการสอน สภาพแวดล้ อม กล่าวคือ มี การสอบถามผู้ป กครอง
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย เป็นต้น และเทษบาลเมืองเก่าสามารถ
นาไปปรับปรุงและปฏิบัติและผลิตเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลจานวนมากให้
ข้อมูลในทางเดียวกันว่า ไม่เคยได้รับการประชาสัมพันธ์การประชุมของเทศบาลตาบลเมืองเก่า เทศบาลไม่ค่อยได้
เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะติดต่อกับทางศูนย์ในการประชุมผู้ปกครองในการออกความคิดเห็นและเสนอแนะถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในศูนย์ฯ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการดาเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบปัญหาทั้งหมด 10 ประการ คือ 1) มีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ครอบคลุม 2) วิชาที่เพิ่มทักษะเด็กคิด
ว่าไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาของเด็กในปัจจุบัน 3) คุณครูไม่เพียงพอกับการดูแลเด็กและติดต่อให้บริการกับ
ผู้ปกครอง 4) ช่องทางติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอและครบถ้วน 5) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือไม่
เท่ากัน 6) โรงเรียนอยู่ไกล เวลาเด็กมีปัญหา ผู้ปกครองไม่สามารถไปเข้าพบได้ทันที 7) การจัดการด้านอาหารของ
เด็กยังไม่ดีเท่าที่ควร 8) ผู้ปกครองบางท่านไม่ค่อยสนใจให้ความร่วมมือในการสอบถาม หรือสัมภาษณ์ 9) เด็ก
บางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยสนใจเรียนรู้มากนัก และ 10) ขาดงบประมาณ ทั้งนี้ ปัญหาที่ส่งผลต่อการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 6 ประการ คือ
1) การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 2) จัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ว่างเข้าประชุม 3) กิจกรรม
ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 4) การเรียนการสอนที่ยังไม่ทั่วถึง ตามหลักวิชาการ 5) การ
ดูแลของครูยังไม่เข้า ถึงเด็กเท่า ที่ควร และ 6) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลากรด้านการศึกษา ด้า น
สภาพแวดล้อม สถานที่ และสุขภาพอนามัย ตลอดจนปัญหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
ประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 4 ประการ คือ 1) ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง
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และเด็ก ๆ 2) การติดต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู 3) ความคิดของผู้ปกครองแต่ละคนไม่ตรงกัน ทาให้การ
ดาเนินแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยากลาบาก และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ และสุขภาพอนามัย
แนวทางแก้ไขปัญ หาการดาเนิ นงานของศูนย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก 7 ประการ ประกอบไปด้ว ย1) เพิ่ ม
เจ้าหน้าที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอต่อจานวนผู้ปกครองและเด็ก 2) สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา 3) เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครอง 4) ผู้บริหารควรเพิ่มสื่อการเรียน
ให้เพียงพอกับเด็ก 5) เพิ่มงบประมาณแต่ละโรงเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก 6) ตั้งสมาคมผู้ปกครองขึ้น
และ 7) เพิ่มครูพี่เลี้ยงให้เพียงพอกับจานวนเด็ก ทั้งนี้ วิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 7 ประการ คือ1) จัดสรรเจ้าหน้าที่ สถานที่ เวลา และการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมทั้งต่อเด็กและ
ผู้ปกครอง 2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพิ่ม
มากขึ้น 3) เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครอง การประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย แจ้งผู้ปกครองให้
บอกต่อกัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อดี ของการมีส่วนร่วม 4) จัด
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กบ่อยขึ้น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองให้บ่อยมากขึ้น 5)
สอบถามผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมในปัญหาต่าง ๆ 6) บริหารจัดการวันเวลาที่จัดประชุมเหมาะสมกับผู้ปกครอง
อย่างเหมาะสม และ 7) ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนรวมในการพัฒนาศูนย์ฯ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปด้วย จัดกิจกรรมให้
ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์หผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ส่ง เสริม ให้ประชาชนมี ส่ว นเข้า ถึง และมี ส่ ว นร่วม จั ด ประชุม ในวั น เวลาที่ จั ด ประชุม เหมาะสมกับ ผู้ ป กครอง
เพิ่มคุณครูให้ดูแลเด็กเล็กได้เพียงพอ ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการเสนอวิ ธีการแก้ไขปัญหา พยายามติดต่อขอ
ความร่วมมือนาเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดให้มีการให้ข้อมูลมากขึ้น อาทิ ป้าย
หรือโบร์ชัว เป็นต้น จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าหาก
ประชาชนมีส่วนร่วมจะเกิดผลอย่างไรขึ้น เป็นต้น
แนวทางในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4
ประการ คือ 1) แนวทางในการดาเนิ นการศูน ย์พั ฒนาเด็ กเล็ก ที่ ให้ประสบความส าเร็จ 2) แนวทางในการ
ดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้มีประสิทธิภาพ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือง จั งหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย 1. โอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกาหนดรายละเอียด
โครงการ และวิธีการดาเนินงานขององค์กรด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไปด้วย 5 โอกาส คือ
1) มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 2) ติดต่อกับคุณครูประจาชั้น หรือผู้บริหารของเทศบาลต้นสังกั ด 3) การประชุม
ผู้ปกครอง หรือเข้าพบคุณครู 4) การให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ และ5) ผ่า นการสอบถามจากแบบประเมิน การสัม ภาษณ์ และการประเมิ นการเรียนการสอนในแต่ ละปี
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การศึกษา และสอบถามความคิดเห็น 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานองค์กร และหาก
พบปัญหา ประชาชนผลักดันให้นาปัญหานั้นไปแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 1) มีการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 2) เสนอวิธีการแก้ปัญหาแสดงความคิดเห็น ร่วมหารือในการประชุมผู้ปกครอง และ 3) แจ้งคุณครูให้
ปรับปรุงแก้ไข 3. วิธีที่สาคัญที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ประชาสัมพันธ์หลายๆทาง แจ้งผู้ปกครองให้บอกต่อกัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกความเห็นต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในบางกิจกรรม การติดต่อสื่อสารกับผู้ ปกครองที่
มีประสิทธิภาพ รับฟังปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม ผู้บริหารประชุมปรึกษาหา
วิธีแก้ไขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรึกษากับผู้ปกครองช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา 4. ช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรม
วัน แม่ กิจกรรมวั น พ่อ วัน ปี ใหม่ เป็ น ต้น และ 5. ศูน ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ กมี วิ ธี การติด ตาม รักษาและส่ง เสริม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 1) สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้
เสนอแนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต่อไป 2) จัดกิจกรรมผู้ปกครอง แจ้งเรื่องต่าง ๆ ของเด็กและแจ้งเรื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และ 3) โทรติดต่อกับผู้ปกครองขอความร่วมมือให้เข้า
ร่วมประชุมผู้ปกครอง หรือถ้าลูกหลานมีปัญหาก็จะโทรตามให้เข้าไปพบเพื่ อปรึกษาหาวิธีแก้ไข อย่างไรก็ตามก็
แตกต่างกับหลักการมีส่วนร่วมของอรพินท์ สพโชคชัย (2550) ที่กล่าวว่าหลักการมีส่วนร่วมนั้นประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2) การมีส่วนร่วมในการ
เลื อกและเสนอแนวทางเพื่ อตั ด สิ น ใจ 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ 4) การมี ส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานติดตามตรวจสอบ และ 5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทาการจาแนกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบ
ไปด้วย
1) ผู้วิจัยมีความประสงค์เสนอแนะให้ประชาชนพลเมือง นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ค้นคว้าวิจัย
ทุกท่านที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในครั้งต่อไป
สามารถศึกษาวิจัยในประเด็น การเปรียบเทียบกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่
ดาเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
2) เพื่อเป็นแนวทาง ตามรอย หรือตัวแบบสาหรับการเป็นหน่วยงานต้นแบบ (best practice)
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนิ นงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ อใช้เป็นหน่ว ยงานต้นแบบสาหรับ
หน่วยงานที่สนใจต่อไป
3) ควรศึกษาในประเด็ น ที่ เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ที่ ป ระชาชน ชุ ม ชน ผู้ ม ารับ บริก ารและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องได้รับเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ
4) ควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดารงรักษา ขยายผลการดาเนินงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
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