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รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

An Effective Model of Children Development Centre Administration 
under Local Administration Organization. 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอรูปแบบ

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมวัีตถปุระสงค์เฉพาะ 1) เพือ่ศกึษา

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ทีม่ปีระสิทธผิล และ 3) เพือ่ประเมนิความเหมาะสม

ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ โดยการสอบถาม

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ กบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 394 คน ศกึษาดูงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หัวหน้า

ส่วนราชการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนทนากลุ่มครู

ผู้ดูแลเด็ก และสังเกตสภาพแวดล้อมและบริบทศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วสังเคราะห์

องคป์ระกอบการดาํเนนิการของรูปแบบแล้วตรวจสอบความ

เหมาะสมและเปน็ไปได้ขององค์ประกอบการดาํเนินการของ

รปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 2) สรา้งรปูแบบการบรหิารศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ทีม่ปีระสิทธผิล โดยการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสาร

และงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องและสรปุสาระสาํคญัจัดทาํคูม่อืการนาํ

ไปใช ้ของรปูแบบซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบความเหมาะสมของ

รปูแบบและคูม่อืโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ 3) นาํเสนอและประเมนิ

ความเหมาะสมความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์อง

รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล โดย

การจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า สภาพการบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็

รายด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปัญหาส่วน

ใหญ่ขาดงบประมาณในการพัฒนา และความต้องการส่วน

ใหญ่ต้องการงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 2. รูปแบบการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ มี

ประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 6 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ ประกอบด้วย ขอบข่ายงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน 

และการทํางานเป็นทีม 2) จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการทีส่มวยั ในดา้นรา่งกาย อารมณ ์จติใจ 

สงัคม และสตปัิญญา และเพือ่เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารท้องถิน่ 

ผูกํ้าหนดนโยบายสามารถนาํรปูแบบการบรหิารไปประยกุตใ์ช้

3) กลไกการดําเนินการ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน 

หัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมกรรมบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
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ทีเ่กีย่วขอ้ง 4) การดําเนนิการ ตามขอบขา่ยงานบรหิารศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร ดา้นอาคาร สถานที่

ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภัย และ ด้านการมสีว่นร่วมและ

การสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งแต่ละด้านดําเนินการตามการ

บรหิาร คอื การวางแผน การจัดองค์การ การอาํนวยการ และ 

การควบคุมงาน 5) การประเมินผล จากผลการประเมินผล

คุณภาพภายในสถานศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา และคู่มือการใช้รูปแบบของผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง และ 6) เงือ่นไขความสําเรจ็ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มีวสิยั

ทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูผู้ดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการทํางานด้านดูแลเด็ก และ

มีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการ

จัดการศึกษา

 3. ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็ทีม่ปีระสทิธผิล สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พบวา่

องค์ประกอบรูปแบบ ด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการ

ดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไข

ความสําเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน และ

เม่ือพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความเหมาะสม ความเป็น

ไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

 คำาสำาคัญ: รูปแบบการบริหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ประสิทธิผล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 The general objective of this research was to 
present an effective model of children development 
centre administration under local administration 
organization. The specific purposes of the study 
were as follows: 1) to study the current problems 
and needs in the children development centre 
administration, 2) to create an effective model of 
children development centre administration , and 
3) to evaluate the suitability, possibility, and utility 
of the constructed model.
 The research operation was conducted in 3 
phases. Phase 1:  the investigation of the current
state and problems of and need in children 
development centre administration under local 
administration organization by ascertaining current
state and problems of and need in children 
development centre administration under local 
administration organization. The study sample of 
394 child development centers in 3 prototypes 
interviewed local administration organization, head 

of government, head of child development centre 
and focus group of teachers in child development 
centre, and observe the children development 
centre under local administration organization. 
Phase 2: create an effective management of child 
development centers by researchers from the 
analysis process, synthetic of papers and related 
researches and Gist Studies in step 1 preparation 
guide implementation of the model , which has 
verified the suitability of the model and the guide 
by specialists. Phase 3 presentation and evaluation
of possibility and the benefits of an effective model 
of children development centre administration
implementat ion were done th rough a 
connoisseurship of 25 experts. The research 
findings were as follows:
 1. It was found that the current situations, 
problems, and need of the administration of the 
childcare centers under the Local Administration 
Organization were overall at a higher level. The 

ABSTRACT



116 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

problems were lacks of budget for the development.
Sufficient budget for the development of personnel 
was the need derived from the survey.
 2. The main elements of the model, 6 main 
components of the model were derived: 1) principles 
of management, a study of children development 
centre framework, the administration participation of 
the community and teamwork, 2) aims to develop 
learners to develop properly physical, emotional, 
mental, social, and intellectual, and to guide 
local administration organization, policymakers can 
apply the model to the local administration, 3) 
mechanism of action includes local administrators,
head of government, teachers, caregivers, 
management board of childcare center, groups and 
other relevant organizations and agencies. 4) the 
implementation of the framework for the study of 
management , personnel management and 
activity-based academic curriculum, buildings, 
environment and security, and the involvement 
and support of the community, each of the 

implementation of the management process of 
planning, organizing, directing and controlling. 
5) evaluation of the internal quality assessment 
studies in the physical, emotional-spiritual, social 
and intellectual and manual forms of stakeholders,
and 6) the conditions for success, local leaders 
with vision , leadership and commitment in the 
development of continuing education. Moreover, 
teachers who care are responsible for the operation
and working experience in childcare. There is a need 
to develop continuing education and stakeholders 
to focus and to support education.
 3. It was found that the result of an evaluation
of the constructed model effective to the 
administration of the childcare centers was 
at the highest level in term of the suitability, 
possibility, and utility of the overall and individual 
components of the model, namely, principles, Goals, 
Operational mechanism, Operation, Evaluation,
and Success condition.

 Keywords:Model, Administration, Effective, Children Development Centre, 
                Local Administration Organization

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมี

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญตัิ

แหง่รฐัธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขัน้ตอนการก

ระจายอาํนาจ มบีทบาททีสํ่าคญัในการบรหิารจดัการเกีย่วกบั

การศึกษาทกุระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศกึษาปฐมวยั ซึง่

ปจัจบุนัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ดแูลและใหรั้บผิดชอบเปน็สถานทีดู่แลและใหก้ารศกึษาเดก็ 

อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งเอง และ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กของสว่นราชการต่างๆ ทีถ่า่ยโอนใหอ้ยูใ่น

ความดแูลรบัผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เช่น ศนูย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดของกรมการศาสนา ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ของกรมการพฒันาชมุชน และศนูยพ์ฒันาเดก็

เล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการสง่เสรมิและพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็

เล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม

ศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน ซึง่เดก็นัน้ถือเป็นทรพัยากรทีท่รง

คณุคา่ และมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่การพฒันาประเทศชาติ

ในอนาคต การพฒันาเด็กใหไ้ดร้บัความพรอ้มท้ังดา้นร่างกาย 

จติใจ อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา จึงนบัเปน็ภารกจิสาํคญั

ทีห่นว่ยงานซึง่รบัผดิชอบจะตอ้งตระหนกั และใหค้วามสนใจ 

บทนำา
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เพือ่ใหก้ารพฒันาเด็กเปน็ไปอยา่งมคุีณภาพและได้มาตรฐาน

เหมาะสมกับวัย (กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 2551 : 2)

 การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ในปจัจบุนันัน้มแีนวทางการดาํเนนิงานจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้จัดทํามาตรฐานการ

ดาํเนนิงานเพือ่ใหส้ามารถดาํเนนิงานเพ่ือพฒันาเดก็ไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ และเหมาะสม ซึง่จะเปน็แนวทางใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แต่ยังพบปัญหาหลายประการ ที่ทําให้การจัดการศึกษา

ในระดับน้ียังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ บุญมี (2554 : 608) 

ท่ีศกึษาพบวา่ จากการศกึษาการดาํเนนิงานของศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมามีปัญหา

และอุปสรรคด้านครูพ่ีเลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความ

เขา้ใจเรือ่งการจดัการศกึษาปฐมวยั ทัง้ดา้นหลกัสตูร การจดั

กจิกรรม การวดัและประเมนิพฒันาการของเดก็ อาคารสถาน

ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ขาดงบประมาณสือ่อปุกรณแ์ละเคร่ืองเลน่

สนามสําหรับเด็กไม่เพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอน

จากกรมการศาสนา ซึง่ตอ้งอยูใ่นบรเิวณวดั องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไมส่ามารถเขา้ไปบริหารจัดการหรอืสรา้งอาคาร

หลังใหม่ให้ได้ นอกจากซ่อมแซมหรือต่อเติมเท่านั้น อาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดจึงไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง สุพรรณ 

เป็นพร้อม (2546 : 129-135) ; ณิชมนต์ ปัทมเสรี (2548 

: 86-87) ; วุฒิชัย แก่นโมก (2553 : 145-149) ทําการวิจัย 

พบว่า ปัญหาผู้บริหารท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสําคัญในการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมักให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาด้านอื่นๆ มากกว่า ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอใน

การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ปัญหา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดผู้ดูแลเด็กท่ีจบการศึกษาด้านการ

เรียนการสอนเด็กโดยตรงและผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่ไม่ค่อยได้รับ

การอบรมพัฒนาเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะในการทํางานเท่า

ที่ควร ปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่

เปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั ปญัหาอาคารหรอืสถานทีต่ัง้ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กไม่เหมาะสม กล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็น

ดา้นบคุลากร ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูรของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที่

และความปลอดภยั ด้านสือ่การเรยีนการสอนและแหลง่เรยีนรู้

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก ด้านการนิเทศภายใน 

ด้านการอบรมทางวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนนุจากชุมชน ท่ียงัตอ้งใหก้ารพฒันาให้มปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

 จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

ต้องการท่ีจะหารูปแบบการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้บริหารและ

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ข้ันพืน้ฐาน) ของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ใหม้รีะดบั

สูงขึ้น และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรับการประเมิน

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (สมศ.) เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ.2554–2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2–5 ปี) ที่จะ

ต้องดําเนินการประเมินให้ทั่วถึงภายในปี 2559 และมุ่งหวัง

ใหเ้ดก็เลก็คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ เพือ่เป็นอนาคตของชาตติอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอรูปแบบ

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

 1. เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบัุน ปัญหา และความตอ้งการ

ในการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี

มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา

  การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเฉพาะองคป์ระกอบสําคัญ

ของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิผล 
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศึกษาสังเคราะห์

ขอบข่ายงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 1) ด้าน

การบริหารจัดการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากชมุชน ในแตล่ะขอบขา่ยงานมกีารบรหิารงาน 

4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ 

และการควบคุมงาน 

 2.ขอบเขตด้านระยะเวลาทำาการวิจัย

  ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั ตัง้แตพ่ฤษภาคม พ.ศ. 

2555 ถึง เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ในการวจิยัคร้ังน้ีได้ดําเนินการวจัิยออกเปน็ 3 ขัน้ตอน 

ในแต่ละขั้นตอนดําเนินการดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาและประมวลเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การบริหาร ขอบข่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานการ

ศกึษาปฐมวยัและศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ การบริหารสถานศกึษา

ทีม่ปีระสทิธิผล ผลงานวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศเกีย่วกับการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล ผลการประมวล

สาระและประเด็นสําคัญจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

 2. สอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการใน

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยใชแ้บบสอบถาม ซึง่เปน็มาตราสว่น

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) และ

แบบสอบถามปรายเปิด มี 4 ตอน คือ 1) สถานภาพของผู้

ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 

3) ปญัหาในการบรหิาร และ 4) ความตอ้งการในการบรหิาร

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่ปีระสทิธผิล สงักัดองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 1) นําแบบสอบถามฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาสาระ (Content 

Validity) แล้วปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 

แลว้นาํแบบสอบถามฉบบัรา่งใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา ความ

ครอบคลุมของเนื้อหาสาระซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ ในด้านการบริหารการศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย การวัดผลและวิจัย และด้านบริหารงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 5 คน พิจารณา ตรวจสอบ 

และให้คําแนะนํา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ความสอดคล้องของ

ข้อคําถามกับเน้ือหาในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถสื่อความ

หมายได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด

 2) หาคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยนําไป

ทดลองใช้ (Try out) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 4 แห่ง แล้ว

นําไปหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach ( )

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ จํานวน 21,736 แห่ง 108,680 คน สุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดย กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้าราง (Krejcie 

and Morgan) (สมบัติ ท้ายเรือคํา 2553 : 50) จํานวน 384 

คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้น 

 2) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากคณะ

ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎอบุลราชธาน ีเพือ่ขออนญุาต

และขอความรว่มมอืจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยจดัสง่ทางไปรษณยี ์

จํานวน 133 แห่ง 399 ฉบับ และได้รับกลับมาจํานวน 394 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.75 

 3) การวเิคราะหข์อ้มลู โดยการตรวจสอบความสมบรูณ์

ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื แลว้ดาํเนนิการวเิคราะหข์อ้มลู

ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์การวเิคราะห์

ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว

กับสถานภาพของแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์โดยการ
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แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 2) ข้อมูลในการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน และความต้องการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ของ Likert คอื มากทีส่ดุ มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด 2543 : 102) 

3) แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) สอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4) 

แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) สอบถามเกี่ยวกับ

ความตอ้งการในการบรหิารการศึกษาศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ท่ีมี

ประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. การศกึษาดงูานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดเีด่นพจิารณา

คัดเลือก โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

   3.1 กาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาคัดเลือก คือ 1) เปน็

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) เป็นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่เคยได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรม

อนามัยระดับประเทศ 3) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผู้ดูแล

เดก็ไดร้บัรางวลัผูด้แูลเด็กดีเด่นของกรมสง่เสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้จํานวน 

3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจาย 

อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3) ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

   3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แนวคําถามการสนทนากลุ่ม แบบ

สงัเกตและแบบบนัทกึ แบบวเิคราะหเ์อกสาร และเคร่ืองมอื

ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย เทปบันทึกเสียง 

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และ

อุปกรณ์อื่นๆ โดยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมี

ลําดับการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1) กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบ

แนวคิดในการวิจัย และจัดทําต้นร่างแบบสัมภาษณ์และ

รายการข้อคําถามแต่ละประเด็น

  2) ทําการตรวจสอบคุณภาพ โดยนําเสนออาจารย์

ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา

และความตรงของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ แล้วนําแบบ

สัมภาษณ์พร้อมโครงร่างการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 

5 คน ทําการประเมินตรวจสอบโครงสร้างทางด้านเนื้อหา

และความตรงของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์

  3)  นําแบบสมัภาษณท์ีผ่่านการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ 

มาปรบัปรงุโดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่ตรวจ

สอบความถูกต้องแก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ฉบับ

สมบูรณ์แล้วจึงนําไปเก็บข้อมูลจริง

  3.3 ผูใ้หข้้อมลู ในการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีมี

ประสิทธผิล สงักัดองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน จาํนวน 3 แห่ง 

คือหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 3 คน และหัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 คน ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3 แห่งๆ ละ

6–12 คน และสังเกตสภาพแวดล้อมและบริบทของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  3.4 วิธีการเก็บข้อมูล ดําเนินการเก็บข้อมูล โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าศูนย์

พฒันาเดก็เลก็จดัสนทนากลุม่ (Focus group) ครูผูด้แูลเด็ก

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจ

วา่มคีวามเทีย่งตรงและเชือ่ถอืได ้เกบ็ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู

ที่หลากหลาย (Data Triangulation) แล้วตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  3.6 วิเคราะห์เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 3 แหง่ โดยจําแนกเอกสารหลกั

ที่ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไดแ้ก ่แผนพฒันาสามป ีแผนพฒันาการ

ศกึษาสามป ีแผนปฏบิตักิารศกึษา ระเบยีบศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ไดแ้ก ่ขอ้มลูพืน้ฐานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รายงานการประเมนิ

ตนเอง หลกัสตูรสถานศกึษา แผนการจดัประสบการณ ์แบบ

บันทกึตา่ง ๆ  ของผูเ้รียน ทะเบียนนกัเรยีน และเอกสารเกีย่ว

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม สมุดบันทึก

การนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนังสือขอความร่วมมือจาก

ชุมชน เป็นต้น 

  3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีดังต่อไปนี้

  1) การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังที่เก็บข้อมูลการ

สมัภาษณเ์ชงิลกึ และการสงัเกต จดบนัทึกและจดัขอ้มลูเป็น

หมวดหมู่เพื่อให้ทราบว่าได้ข้อมูลอะไรที่ครบถ้วนแล้ว และ

จะต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

  2) การวเิคราะหภ์าพรวม เพือ่หาขอ้สรปุและตคีวาม

หมายของผลหรอืขอ้คน้พบทีไ่ด้จากการแสดงขอ้มลู รวมถงึ

การตรวจสอบวา่ขอ้สรุป/ความหมายทีไ่ด้มคีวามถกูตอ้งหรอื

น่าเชื่อถือเพียงใด

  3) การวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้วิธีวิเคราะห์แนวคิด

พื้นฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. สงัเคราะหอ์งค์ประกอบการดําเนินการของรูปแบบ

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ขัน้ตอนน้ีเปน็การสงัเคราะหอ์งค์ประกอบการดาํเนนิ

การรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล 

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีไ่ด้จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากน้ันสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปจัจบุนั ปญัหา 

และความต้องการในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้ว

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 3 แห่ง สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบการดําเนิน

การรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จํานวน 17 คน สุดท้ายของขั้นตอนน้ี คือ การสรุปองค์

ประกอบการดําเนินการรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

นําข้อมูลที่ได้มากําหนดร่างรูปแบบต่อไป

 ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งรปูแบบการบรหิารศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดําเนินการตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและผลท่ีได้

จากการศึกษาองค์ประกอบการดําเนินการของรูปแบบการ

บรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่ปีระสทิธผิล ในขัน้ตอนที ่1 ดงันี้

 1. จัดทําร่างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการดําเนินการ 

การดําเนินการ การประเมินผล และ เง่ือนไขความสําเร็จ 

แล้วนํามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความคิดเห็น และ

ปรับปรุงตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนํา

รา่งรปูแบบ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ประเมนิความเหมาะสม

และความเปน็ไปไดข้องรา่งรปูแบบ และปรบัปรงุรา่งรปูแบบ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบรหิารการศกึษา การศกึษา

ปฐมวัย และผู้บริหารระดับนโยบายด้านการศึกษาของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  1.2 ตวัแปรทีศ่กึษา คอื ความคดิเหน็เกีย่วกบัความ

เหมาะสม ความเปน็ไปได ้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิของรา่งรปูแบบ

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการ

ดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผล และ เง่ือนไข

ความสําเร็จ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ

  1.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดด้าํเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมลูจากแบบประเมนิของผูเ้ช่ียวชาญประเมนิความเหมาะ

สมและความเป็นไปไดข้องรา่งรูปแบบการบริหารศนูย์พฒันา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการวิเคราะห์

ข้อมลูจากความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ของ

ร่างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. จัดทําคู่มือการนํารูปแบบไปใช้ประกอบไปด้วย

หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย ข้อจํากัดในการนําคู่มือ

ไปใช้ วิธีการนําคู่มือไปใช้ กลไกการดําเนินการ การดําเนิน

การ การประเมนิผล เกณฑก์ารประเมนิผลการนาํไปใช ้และ 
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เงือ่นไขความสําเรจ็ แลว้นําคู่มอืการนําไปใชไ้ปใหผู้เ้ชีย่วชาญ

ประเมนิความเหมาะสม พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ และปรบัปรงุ

คูม่อืการนําไปใชต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ โดยมรีาย

ละเอียด ดังนี้

  2.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางด้านบริหารการศึกษา การศกึษา

ปฐมวัย และผู้บริหารระดับนโยบายด้านการศึกษาของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  2.2 ตวัแปรทีศึ่กษา คือ ความคิดเหน็เกีย่วกบัความ

เหมาะสมของคู่มือการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นความเหมาะสมที่มีต่อคู่มือการนําไปใช้ของรูป

แบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยลักษณะข้อคําถาม ดังนี้ 1) ความ

ชัดเจนของหลักการและเหตุผล 2) ความชัดเจนของเนื้อหา

ทีน่าํเสนอ 3) ความครอบคลมุเน้ือหาด้านการปฏบัิติงานตาม

ภารกิจและขอบขา่ยการบรหิารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 5) ความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช้ 6) ความเหมาะสมของการเรียง

ลําดับเนื้อหา 7) การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม 

8) คู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์

จริงได้ 9) คู่มือการดําเนินการตามรูปแบบการบริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็มปีระโยชน์ 10) เปน็แนวทางในการนาํคูม่อืไป

ใช้อย่างเหมาะสม และ 11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นสามารถ

นําคู่มือฯ ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องได้ 

  2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบประเมินของผู้

เชีย่วชาญซ่ึงจะประเมนิความเหมาะสมทีม่ต่ีอคู่มอืการนาํไป

ใชข้องงรปูแบบการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่ปีระสทิธผิล 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการวิเคราะห์

ขอ้มลูจากความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิความเหมาะสม

ที่มีต่อคู่มือการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็น

ไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ดําเนินการดังนี้ 1) สัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ตรวจ

สอบโดยการวิพากย์ วิจารณ์รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ทีม่ปีระสทิธผิล สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2) 

ประเมินรูปแบบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีราย

ละเอียด ดังนี้

 1.  กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญจํานวน 25 คน 

ประเมนิผลรปูแบบ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ทางด้านบริหารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย และผู้บริหาร

ระดบันโยบายดา้นการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน

 2. การสมัมนาองิผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 25 คน ท่ีมคีวาม

รูค้วามสามารถทางดา้นบรหิารการศกึษา การศกึษาปฐมวยั 

และผูบ้รหิารระดบันโยบายดา้นการศกึษาขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบโดยการวิพากย์รูปแบบ

 3. ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และความ

เป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 25 คน

  3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้ดําเนินการสร้าง

และหาคุณภาพเครื่องมือในการประเมินความเหมาะสม 

ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์องรปูแบบ และนาํ

เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ ์ตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาก่อนนําไปใช้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 

  3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ

ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์อง

รปูแบบการบรหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินโดยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนความคิดเห็น 

ผลการวิจัย

 จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน สรุป

ผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
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 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ

ต้องการในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ผลจากการ

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปญัหา และความตอ้งการ การศกึษาดงูานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ดเีดน่ การสมัภาษณเ์ชงิลกึและการสนทนากลุม่ในการบรหิาร

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ สังกดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พบวา่ 

สภาพการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก ( =3.86) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น ทกุดา้นมกีารปฏิบตัิ

อยู่ในระดับมาก ( =4.00, 3.92, 3.89, 3.79, 3.74) ปัญหา

ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการพัฒนา และความต้องการ

สว่นใหญ่ต้องการงบประมาณในการพัฒนาบคุลากร และการ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 3 แห่ง การสัมภาษณ์เชิงลึก

และการสนทนากลุม่ พบวา่ มขีอบขา่ยงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร ดา้นอาคาร สถานที ่สิง่

แวดล้อม และความปลอดภยั และดา้นการมสีว่นรว่มและการ

สนบัสนุนจากชมุชน ในแตล่ะขอบขา่ยงานมกีารบรหิารงาน 

4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ

และการควบคุมงาน โดยสรุปแล้วมีองค์ประกอบย่อย 116 

องคป์ระกอบ เมือ่พจิารณาความเหมาะสมและความเปน็ไป

ได ้ภาพรวมขององคป์ระกอบการดําเนนิการของรปูแบบอยู่

ในระดับมากที่สุด (µ=4.91, 4.68) เมื่อพิจารณา รายด้าน

ของทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. ผลการสรา้งรปูแบบการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ทีม่ปีระสิทธิผล สงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ไดผ้ลสรปุ 

ดังนี้ รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) หลักการ ประกอบด้วย ขอบข่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กระบวนการบริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน และการ

ทํางานเป็นทีม 2) จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ให้มีพัฒนาการที่สมวัย ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผูกํ้าหนดนโยบายสามารถนาํรปูแบบการบรหิารไปประยกุตใ์ช้

3) กลไกการดําเนินการ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น 

หัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมกรรมบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มองค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 4) การดําเนินการ ตามขอบข่ายงานบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร ดา้นอาคาร สถานที่

สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัย และ ดา้นการมสีว่นร่วมและ

การสนับสนุนจากชุมชน ซ่ึงแต่ละด้านดําเนินการตามการ

บรหิาร คอื การวางแผน การจดัองคก์าร การอาํนวยการ และ 

การควบคุมงาน 5) การประเมินผล จากผลการประเมินผล

คุณภาพภายในสถานศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา และคู่มือการใช้รูปแบบของผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง และ 6) เงือ่นไขความสําเรจ็ ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินมีวสิยั

ทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูผู้ดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการทํางานด้านดูแลเด็ก และ

มีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการ

จัดการศึกษา

 3. ผลการนําเสนอและประเมนิความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ เปน็ผลนาํเสนอและประเมนิรปูแบบการบรหิาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน

มีผลการประเมินรูปแบบโดยวิพากษ์ พบว่า หลักการ 

จดุมุง่หมาย กลไกการดําเนนิการการดําเนนิการ การประเมิน

ผล และเงื่อนไขความสําเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไป

ได้ และความเป็นประโยชน ์และผลการประเมนิรูปแบบตาม

แบบประเมนิมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั พบวา่ มีความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (µ= 4.66, 4.54 และ 

4.60) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสม

ความเป็นไปได ้และความเปน็ประโยชนท์ุกด้านอยูใ่นระดบั

มากที่สุด (µ) ซึ่งได้รูปแบบดังภาพที่ 1
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การศึกษาดู

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สนทนากลุ่มจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทําให้ได้แนวคิดและข้อมูลทําการสังเคราะห์

 ภาพที่1 รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.เงื่อนไขความสำาเร็จ

1.หลักการ

2.จุดมุ่งหมาย

3.กลไกการดำาเนินการ

4.วิธีดำาเนินการ

5.การประเมินผล

1. ขอบข่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. การบริหาร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน   
4. การทํางานเป็นทีม

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้กําหนดนโยบายสามารถนํารูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ครูผู้ดูแลเด็ก
4. คณะกรรมกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. กลุ่มองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดําเนินการตามขอบข่ายงาน คือ 
1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
4) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ 5) ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชน โดยแต่ละขอบข่ายงานได้ดําเนินการตามการบริหาร คือ 
1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การอํานวยการ และ 4) การควบคุมงาน

1. การประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยจากการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. การนําคู่มือการใช้รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะครูผู้ดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านดูแลเด็ก และมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

องค์ประกอบดําเนินการของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท่ีมีประสิทธิผลมี 5 องค์ประกอบหลัก 116 องค์

ประกอบย่อย ในส่วนองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ด้าน

การบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
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ชุมชน ในส่วนองค์ประกอบย่อยจะเป็นข้ันตอนการบริหาร 

4 ขัน้ ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การอํานวยการ

และการควบคุมงาน ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักและหัวใจของ

สถานศกึษา เพราะ เปน็งานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงต่อการพฒันา

นักเรียนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ตามพระราชบญัญติัการศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 ท่ีมุง่ใหก้ระจายอาํนาจในการบริหารจัดการไปให้สถาน

ศึกษาให้มากที่สุด สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น (2553 : 4 – 58) กล่าวว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่ทรง

คณุคา่ และมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศชาติ

ในอนาคต การพฒันาเด็กใหไ้ด้รบัความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย 

อารมณ ์จติใจ สงัคม และสตปิญัญา จึงนบัเปน็ภารกจิสาํคญั

ทีห่นว่ยงานซึง่รบัผดิชอบจะต้องตระหนัก และใหค้วามสนใจ 

เพือ่ใหก้ารพฒันาเด็กเปน็ไปอยา่งมคุีณภาพและได้มาตรฐาน

เหมาะสมกบัวยัสอดคลอ้งกับ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่

(2551 : 2–5) ในการจดัแบง่งานควรคาํนงึถึงความพรอ้ม และ

ศักยภาพของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ขนาดเลก็อาจรวมลกัษณะงานวชิาการและงาน

กจิการนักเรียนเปน็งานกลุม่เดยีวกนั และ/หรอืรวมลกัษณะ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กับงานธุรการ การเงิน 

พัสด ุเป็นกลุม่งานเดียวกนั เปน็ต้น การบรหิารงานทัง้ 5 งาน

ให้มีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินงาน และสอดคล้องกับ 

คนึง สายแก้ว (2549 : 289–317) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

และทั่วถึง และได้พันธกิจ 7 ประการ คือ 1) จัดระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) สร้าง

โอกาสใหเ้ดก็กลุม่เปา้หมายไดเ้ขา้ศกึษาในระดบัปฐมวยัทุกคน

3) สรา้งและพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และ

ได้รับการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้าน

รา่งกาย อารมณ ์จติใจ สังคม และสตปิญัญา 4) สรา้งเครอืขา่ย

แหลง่การเรยีนรู ้และระบบสารสนเทศโดยการมสีว่นรว่มของ

ทุกฝ่าย 5) สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วม 6) ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ 7) พัฒนาบุคลากรและผู้

เกีย่วขอ้งใหม้ศีกัยภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั รวม

ทัง้สรา้งขวญัและกําลงัใจท่ีดใีนการปฏบิตังิาน ส่วนเปา้หมาย

กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

 2. จากผลการสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการดําเนินการ การดําเนินการ 

การประเมนิผล และเงือ่นไขความสําเรจ็ ซึง่มกีารบรูณาการ

ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตลอด สอดคล้องกับ

สมาน อัศวภูมิ (2550 : 83-84) ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด 

ได้แยกองค์ประกอบของรูปแบบ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1)  องค์ประกอบของรปูแบบทีส่รา้งขึน้ หมายถงึ สว่นประกอบ

ที่เป็นตัวรูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง ทํางานอย่างไร 

มีความสัมพันธ์และทํางานร่วมกับองค์ประกอบอื่นอย่างไร 

และ 2) องค์ประกอบของเอกสารรูปแบบ หมายถึง องค์

ประกอบที่เป็นสาระหลักในการนําเสนอรูปแบบที่สร้างข้ึน

ว่าควรจะนําเสนอเรื่องใดบ้าง และได้วิเคราะห์รูปแบบการ

บรหิารสถานศึกษาตน้แบบ ไดกํ้าหนดกรอบในการวเิคราะห์

รูปแบบออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของรูปแบบ 

2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 3) ระบบและกลไกของรปูแบบ 

4) วิธีดําเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผล

รูปแบบและ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ และยังสอดคล้องกับ 

ทวศีกัดิ ์อาํลา (2551 : 173–174) ศกึษารปูแบบการบรหิาร

โรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล พบว่า รูปแบบการบริหาร

โรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคลในปัจจุบัน มี 7 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 ผู้รับในอนุญาตเป็นผู้มีบทบาทหลัก รูปแบบที่ 

2 ผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการ

บรหิารโรงเรยีนมบีทบาทรว่มกนั รปูแบบที ่3 ผูรั้บใบอนญุาต

มีบทบาทหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการและ

ผู้จัดการแยกจากกัน รูปแบบท่ี 4 คณะกรรมการมูลนิธิมี

บทบาทหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการและ

ผู้จัดการแยกจากกัน รูปแบบท่ี 5 คณะกรรมการมูลนิธิมี

บทบาทหลกั การบรหิาร 4 ดา้น เป็นหนา้ทีข่องผู้อํานวยการ

รูปแบบที่ 6 เป็นรูปแบบท่ีไม่มีคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน มีคณะกรรมการมูลนิธิทําหน้าที่เสมือนเป็นคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนและเป็นผู้มีบทบาทหลัก รูปแบบ
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ที่ 7 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทหลัก 

มผีูอ้าํนวยการหรอืผูจั้ดการ บรหิารงาน 4 ดา้น และรปูแบบ

การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่ควรจะเป็น คือ 

รูปแบบที่ 8 ซึ่งเป็นรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีผู้รับในอนุญาตทําหน้าที่วินิจฉัย 

สั่งการ ควบคุม บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้อํานวยการ

 3. จากผลการประเมนิความ เหมาะสม ความเปน็ไปได ้

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นผลการประเมินรูปแบบจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

(Connoisseurship) โดยการวพิากษ์จากแบบประเมนิปลาย

เปิด พบว่า ทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

รูปแบบในด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการดําเนินการ

ของศนูยพั์ฒนาเด็กเลก็ การดําเนนิการ การประเมนิผล และ 

เงื่อนไขความสําเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ และผลการประเมินรูปแบบตามแบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

มคีวามเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนโ์ดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุประเดน็ และเมือ่พจิารณา

รายดา้น พบวา่ ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และความเป็น

ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากรปูแบบ

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่มกีระบวนการและขัน้ตอนการปฏบัิตท่ีิ

เหมาะสม ชัดเจน โดยเน้นการขับเคลื่อนตามกระบวนการ

บริหารทั้ง 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การจัดองค์การ การ

อํานวยการ และการควบคุมงาน เพื่อพัฒนาการนํารูปแบบ

ไปประยุกต์ใช้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ เรือนทอง 

(2550 : 164–174) ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ 

1) การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้2) ผู้บรหิารและครเูปน็มอื

อาชพี 3) การประกนัคณุภาพ การตรวจสอบได้และความนา่

เชื่อถือ 4) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัย

ทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) 

การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 

ซึง่รูปแบบการบริหารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล เปน็รปูแบบที่

ประกอบด้วยองคป์ระกอบทีส่าํคญั 8 องคป์ระกอบ ซึง่มคีวาม

เหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย และยัง

สอดคลอ้งกบั นรสิานนัท ์เดชสรุะ (2552 : 196–207) ศกึษา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย

ราชภฏั พบวา่ รูปแบบการบรหิารโรงเรยีนสาธติปฐมวยัของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏเป็นรปูแบบทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบ

สําคัญ 9 องค์ประกอบที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไป

ได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้ซึง่สอดคล้องกบักรอบ

แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และ

การปฏิบัติงานร่วมกัน จะทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเป็น

สถานศึกษาท่ีได้รับยอมรับและการจัดการศึกษาปฐมวัยจะ

เกิดประสิทธิผล

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการนํา

รูปแบบไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นการขับเคลื่อน

การพฒันาตามขอบขา่ยงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และดาํเนนิ

การตามกรอบการบริหาร มาร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ จะทําใหเ้กดิผลของการนํารปูแบบไปใชไ้ดเ้หมาะสม 

เป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิผลของงานได้จริง

 3. นํารูปแบบไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้าง

แนวปฏิบัติการบริหารท่ีเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้จริง 

และเกิดประสิทธิผลในด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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