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บทคัดย่อ 
   การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ  1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  2.  เพื่อ
สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี  3.  เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่  
บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้อถิ่นจังหวัดอุดรธานี   ที่ได้จาก
ประชากรทั้งหมดโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  
โดยใช้ตารางค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie  and  Morgan.  
1970  :  607-610)  ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  91  คน  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักวิชาการ)  จ านวน  109  คน  ครู  (ครูผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  
124  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)แบบสอบถาม  แบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า  5  ระดับ  จ านวน  40  ข้อ  2)  แบบสัมภาษณ์  จ านวน  2  ชุด  ได้แก่  ชุดที ่ 1  แบบ 
สัมภาษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรูปแบบของวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  ชุด 
ที่  2  แบบสัมภาษณ์จัดสนทนาแบบกลุ่ม  (Focus  Group)  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  3)  
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ  แบบมาตรส่วนประมาณค่า  5   
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ระดับ  จ านวน  37  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบประเมิน  โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS  for  Windows  Version  17.0  การสัมภาษณ์  
Best  –  Practice  การสนทนากลุ่ม  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  วิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการ
ตรวจสอบเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมหาค่าความเที่ยงตรง  (IOC)  =  0.06  -  1.00  ค่าความเชื่อม่ัน  (สัมประสิทธิ์
แอลฟ่า  )  =  0.90 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1)  สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน  โดยด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
   2)  ปัญหาการจัดการความรู้ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  โดยด้านการ
บุคลากร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
   3)  ผลการสัมภาษณ์  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  (นักวิชาการ)  และครู  (ครูผู้ดูแลเด็ก)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  
(Best  Practice)  จ านวน  2  เทศบาล  ประกอบด้วย  เทศบาลหนองส าโรง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  เทศบาลต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  6  
คน  วิเคราะห์ได้ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี   
   4)  ผลการสัมภาษณ์จัดสนทนาแบบกลุ่ม  (Focus  Group)  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน  9  คน  และได้น าผลการวิพากษ์  ตรวจสอบ  ร่างรูปแบบ  แล้วยื่นยันรูปแบบ  
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข  วิเคราะห์  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้
รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี  
   5)  รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย  6  องค์ประกอบหลัก  จ านวน  37  องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่  1)  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี  จ านวน  7  องค์ประกอบย่อย  2)  
ด้านบุคลากรมี  จ านวน  8  องค์ประกอบย่อย  3)  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  มี  จ านวน  5  องค์ประกอบย่อย  4)  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี  จ านวน  6  องค์ประกอบย่อย  5)  ด้านการมีส่วนร่วมและ
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สนับสนุนจากชุมชนมี  จ านวน  6  องค์ประกอบย่อย  6)  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนมี  จ านวน  5  องค์ประกอบย่อย 
   6)  ผลจากการตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
รูปแบบจากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9  คน  (ชุดเดิม)  ได้ประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของรูปแบบ  ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 

ค าส าคัญ  :  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 

ABSTRACT 
  The  purposes  of  this  study  were  :  1)  to  study  the  current  state  and  
problems  of  educational  management  for  early  childhood  in  Local  
Administration  Organization,  Udonthani  Province,  2)  to  construct  the  model  of  
educational  management  for  early  childhood  in  Local  Administration  
Organization,  Udonthani  Province,  3)  to  evaluate  model  of  educational  
management  for  early  childhood  in  Local  Administration  Organization,  
Udonthani  Province.  The  sample  in  this  study  were  the  personnel  in  Local  
Administration  Organization,  Udonthani  Province,  consisted  of  91  
administrators  and  109  directors  of  educational  department,  and  124  
teachers  who  responsible  for  child  care,  and  obtained  using  stratified  
random  sampling  technique  of  sample  size  which  computed  from  Krejcie  
and  Morgan  technique.  The  instruments  used  for  collecting  data  were;  1)  
questionnaire  for  40  item  rating  scales,  2)  interviewing  form,  consisted  of  
the  first  subtitle  used  for  interviewing  child  care  teachers  who  are  best  
practice,  and  the  second  subtitle  used  for  interviewing  the  experts  who  
were  corporate  in  focus  group  activity,  and  3)  assessing  form  using  rating  
scale  for  assessing  the  appropriateness  and  congruence  of  each  element  for  
educational  management  model.  For  analysis  the  data  from  interviewing  
form,  questionnaire  and  assessing  form  by  using  content  analysis  and  
statistics  analyzed  for  percentage,  mean  and  standard  deviation.   
  The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
   1.  The  current  state  of  educational  management  for  early  childhood  
in  Local  Administration  Organization,  Udonthani  Province  for  as  a  whole  was  
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performed  at  average  level,  whereas  considered  in  each  aspect  found  that  
performing  in  academic  and  curriculum  activities  was  at  the  highest  level  
and  for  the  least  performing  was  promoting  networks  of  developing  
childhood   
   2.  The  problem  in  knowledge  management  for  providing  learning  
activities  of  schools  in  Local  Administration  Organization,  Udonthani  Province,  
for  as  a  whole  was  at  a  low  level,  and  considered  in  each  aspect  found  
that  the  problem  of  personnel  aspect  had  a  higher  than  the  other  one  and  
the  problem  of  early  childhood  center  management  had  the  lower  than  
another. 
   3.  The  results  of  interviewing  the  administrators,  directors  of  
educational  department,  and  teachers  in  2  centers  for  best  practice  of  early  
childhood  centers,  which  consisted  of  Nhong  Sumrong  Municipality,  Muang  
District  and  Tambon  Klang  Yhai  Municipality,  Ban  Pheu  District,  Udonthani  
Province,  for  6  personnel  in  these  groups.  And  were  analyzed  information  
to  create  the  prototype  of  educational  management  for  early  childhood  
centers  in  Local  Administration  Organization,  Udonthani  Province. 
   4.  The  results  of  interviewing  9  experts  through  focus  group  to  
critique,  proof  a  tentative  model,  and  approve  for  this  model,  including  
suggestions  for  revising,  analyzing,  and  consulting  with  advisor  to  improve  
that  model  of  educational  management  for  early  childhood  in  Local  
Administration  Organization,  Udonthani  Province. 
   5.  The  model  of  educational  management  for  early  childhood  in  
Local  Administration  Organization,  Udonthani  Province,  comprised  of  6  core  
components  and  37  sub-  components.  Which  those  components  were;  1)  
The  management  for  early  childhood  center  aspect,  composed  of  6  sub-
components,  2)  The  personnel  aspect,  composed  of  8  sub-components,    3)  
The  building,  areas,  environment  and  safety  aspects,  composed  of  5  sub-
components,  4)  The  academic,  and  curriculum  activities  aspect  for  childhood  
developing,  composed  of  6  sub-components,  5)  The  corporation  and  
supporting  from  communities  aspect,  composed  of  6  sub-components,  and  6)  
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The  promoting  networks  of  developing  childhood  from  all  variety  partnerships,  
composed  of  5  sub-components.   
   6.  The  result  of  assessing  appropriateness  and  congruence  of  
management  model,  from  9  experts,  were  found  that  the  model  had  
appropriateness  and  congruence  of  each  model  component,  including  some  
suggestions  and  opinions  concerned  with  management  model. 
 

Keywords  :  Model  of  Educational  Management 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน  จะต้องให้ความส าคัญกับ  การ
เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง
และ มีพลั ง เพี ย งพอ ในการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการ
พัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง  พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่  
21  และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน  ทั้งในเชิง
สถาบัน  ระบบ  และโครงสร้างของสังคมให้
เข้มแข็ง  สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของคนจะต้องเริ่ม
ตั้งแต่เด็กเพราะเป็นช่วงอายุที่มีความส าคัญ
ที่สุดในชีวิตมนุษย์  เป็นระยะที่ร่างกายมี
อัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง  
ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาเลี้ยงดูที่ดีถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ  
เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  และ
สามารถเจริญ เติบโต เป็นพลเ มืองที่ มี
คุณภาพเป็นก าลั งส าคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือ
ดังกล่ าวที่ จะช่วยพัฒนามนุษย์ ให้ เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษา  ที่จะท าให้มนุษย์ได้รับ
ประสบการณ์อันก่อให้เกิดการเรียนรู้การ
พัฒนาตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นผลให้มนุษย์และ
สังคมสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข  
(วัชรี  ตระกูลงาม.   2542  : 1)  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่ มุ่ง
เตรียมความพร้อม  ด้านร่างกาย  จิตใจ
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ให้กับเด็ก
ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง  3-5  
ปี  จะเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความ
พร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา  ได้เต็มที่หากไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาในช่วงนี้อาจจะมีผลให้การ
พัฒนาการด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างเชื่องช้า
ซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน.  2549  :  45)  จากเหตุผลดังกล่าว
พบว่า  สภาพปัจจุบันการด าเนินงานจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีปัญหา
มากผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหา  
และแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  6  ด้าน  ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากรด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามทัศนะของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเปรียบเทียบระดับ
การด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแตกต่างกันเพียงใดตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งระดับ
การศึกษาประสบการณ์การท างานทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาปรับปรุงและให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายในการด า เนินงานจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี 

 2. น า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ระยะที่  1   
     1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ า น วน  120 ค น   ผู้ อ า น ว ยก า ร ก อ ง
การศึกษา  จ านวน  155  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 185  คน  จ านวนทั้งหมด  460  คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  91  คน  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  จ านวน  109  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน  124  คน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุดรธานี  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการสุ่มเปิดตารางของ  Krejcie  &  
Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด  และคณะ.    
2551  :  34-35)  และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)  
โดยสุ่มตามอัตราส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน
ทั้งหมด  324  คน 
   1.3  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์  ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2  คน  ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา  จ านวน  2  คน  ครูผู้ดูแล
เด็ก  จ านวน  2  คน  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
6  คน  การสัมภาษณ์  (Best  Practice) 
  ระยะที่  2   
   2.1  ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม  ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  จ านวน  9  คน  เพื่อท า
การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุดรธานี 
   2.2  กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีไป
ใช้  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ได้แก่  
ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
จ านวน  10  คน  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  จ านวน  10  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน  10  คน  จ านวน  30  คน  เพื่อท า
การประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้  มี  4  ประเภท  คือ  1)  
แบบสอบถามสภาพปั จ จุบั น   ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  2)  การสัมภาษณ์ในการศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสบผลส าเร็จในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
เพื่อหาค่า  (IOC)  3)  แบบบันทึกในการ
ประเมินความเหมาะสม  ความถูกต้อง  และ
ความเป็นไปได้ในการสนทนากลุ่ม  (Focus  
Group)  4)  แบบประเมินการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยได้จากผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุดรธานี  วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  ด าเนินการ
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   3.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  
ด าเนินการโดยวิเคราะห์เนื้อหา  จัดล าดับ
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ความส าคัญ  และน าเสนอเป็นความเรียง
และสร้างข้อสรุป 
    4.  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุดรธานีใช้  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปลความหมาย  
(บุญชม  ศรีสะอาด.   2553)  กรณีเครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของเครื่องมือ 
  1.1  หาค่าความเที่ยงตรง  โดยการ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(IOC  :  Index  of  Item  Objective  
Congruence)  ดังนี้  (สมบัติ  ท้ายเรือค า.    
2553  :  105) 
  1.2  หาค่าอ านาจจ าแนกและแบบวัด
รายข้อโดยใช้  Item  Total  Correlation  
โดยใช้  สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
(บุญชม  ศรีสะอาด.    2553) 
  1.3  ค่าความเชื่อม่ัน  แบบมาตรา
ส่ ว น ป ร ะ ม าณ ค่ า วิ ธี ข อ ง   Cronbach  
เรียกว่า  สัมประสิทธิ์แอลฟ่า  มีสูตรดังนี้  
(สมบัติ  ท้ายเรือค า.    2553  :  118)   
 2.  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่ 
  2.1  ร้อยละ  (Percentage) 
  2.2  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

  2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์สภาพ  ปัญหาการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี   
  1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพการ
จัดการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ( 87.3X   =  3.87)  เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านอยู่ ในระดับสูงสุด   คือ  ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  (   =  
4.35)  คือ  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  (   =  4.51)   
 2.  ผลการเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
  2.1  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์
สนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9  คน  และได้น าผล
การวิพากษ์  ตรวจสอบ  ร่างรูปแบบ  แล้ว
ยื่นยันรูปแบบ  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข  วิเคราะห์  ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา  และได้รูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี 
  2.2  รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วย  6  
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อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก   จ า น ว น   40  
องค์ประกอบย่อย  ได้แก่  1)  ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี  จ านวน  
8  องค์ประกอบย่อย  2)  ด้านบุคลากร  มี  
จ านวน  10  องค์ประกอบย่อย  3)  ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อมและความ
ปลอดภัยการแลกเปลี่ยน  มี  จ านวน  5  
องค์ประกอบย่อย  4)  ด้านวิชาการและ
กิ จกรรมตามหลั กสู ต ร มี   จ านวน   6  
องค์ประกอบย่อย  5)  ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   มี  
จ านวน  6  องค์ประกอบย่อย  6  ด้านการ
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี  
จ านวน  5  องค์ประกอบย่อย   
  2.3  ผลจากการตรวจสอบแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ขอ ง รู ปแบบจากการ ให้ ผู้ ท ร งคุณวุ ฒิ  
จ านวน  9  คน  (ชุดเดิม)  ได้ประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีการอภิปราย
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  1.  ผลการศึกษาสภาพ  ปัญหาและ
แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี  ได้มีข้อค้นพบ  และน่าสนใจน ามา
อภิปราย  ดังนี ้

   1.1  จากการศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  พบว่า  
สภาพการจัดการศึกษา  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาหาค่าเฉลี่ย
เรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่าด้านที่ มี
ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด   คือ   ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรอยู่ ในระดับมาก  
รองลงมา  คือ  ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก   ด้ านอ าค ารสถานที่
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย   ด้ าน
บุคลากร  ด้านการมีส่ วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็ก  ตามล าดับ  
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบริหารองค์กรใน
ปัจจุบัน  คือ  การมุ่งน าองค์กรสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการจัดการศึกษา  ซึ่งมีความ
จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการศึกษา  ภายใน
องค์กรให้เป็นระบบที่จะส่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้ได้จริง  และต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุธรรม  ธรรมทัศนานนท์  
(2554  :  50)  คือกระบวนการท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือของบุคคลและกลุ่ม  ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของงานที่ เกิดขึ้น   รวมทั้งการ
บริหารยังถือ เป็นศาสตร์ที่ มี วิทยาการ
สามารถเรียนรู้ได้   และเป็นทั้งศิลป์ที่ มี
ลักษณะเกี่ยวกับการปฏิบัติ  การประยุกต์
ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อมาใช้ในการบริหาร   
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   1.2  จากการศึกษาปัญหาการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  พบว่า  
ปัญหาการจัดการศึกษา  โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย  เม่ือพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเรียง
จากมากไปหาน้อย  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  คือ  ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่ในระดับน้อย  รองลงมา  
คือ  ด้านบุคลากร  ด้านการมส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านอาคาร
สถานที่สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ตามล าดับ  ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก  
หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ลงตัวชัดเจน  มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การสานต่อ
รูปแบบหลักการ  กระบวนการสอบไม่
สอดคล้องกัน  ท าให้ผู้เรียนแต่ละชั้นปีไม่ได้
รับการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องกัน            
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของสุดารัตน์      
อึ้งสกุล  (2551  :  151)  ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ  สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จังหวัด
สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1)  เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จังหวัด
สกลนคร  2)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จังหวัดสกลนคร  3)  เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดสกลนครตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีสถานภาพ
ต่างกัน  4)  เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และท าให้
ช่วยแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
 2.  ผลการเสนอรูปแบบการ  ได้มีข้อค้นพบ  
และน่าสนใจน ามาอภิปราย  ดังนี ้
  องค์ ประกอบด้ านการบริหาร จัด
ก า ร ศึ ก ษ าศู นย์ พั ฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก   เ ป็ น
องค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษา  โดยมี
องค์ประกอบย่อย  ดังนี้  1.  ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2.  
องค์กรมีจัดท าโครงการและแผนงานจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3.  การจัดท าแผน
ด า เนินงาน  แผนรับนัก เ รียน   การ จัด
บุคลากร  และการจัดชั้นเรียน  4.  การ
บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก  ได้แก่
อาหารกลาง  วันอาหารเสริม  (นม)  วัสดุ  
สื่ออุปกรณ์การศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์  5.  
การให้บริการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์  
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็ก  ที่มี
ภูมิล าเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หรือพื้นที่ใกล้เคียง  6.  การใช้งบประมาณ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิธี
จัดหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีดังนี ้ 
จัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระยะ  
3  ปี  เพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
เ สนอคว าม เห็ นชอบจากสภาท้ อ งถิ่ น          
7.  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง  ข้าราชการ  โดยยึดหลัก
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สมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและ
ประโยชน์ของทางราชการ  โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  สุนัน  ขันทะสิทธิ์  (2553  :  
77  -  80)  การศึกษาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  โดยมี
วัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย  2)  เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  ตามความคิดเห็น
ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก  
จ าแนกตามต าแหน่ง  และประสบการณ์การ
ท างาน 
  องค์ประกอบด้านบุคลากร   เป็น
องค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษา  โดย
มีองค์ประกอบย่อย  ดังนี้  1.การปฐมนิเทศ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก  ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  2.
การนิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.  สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านการให้
การศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  4.  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ
และงบประมาณในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผน  เพื่อ
การด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมแล
การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้มีคุณภาพและยั่งยืน  5.  ก าหนด
แผนปฏิบัติการและงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้าน
บุคลากร  สื่อ  หนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  วัสดุ
ครุ ภัณฑ์และการบริหาร จัดการอย่ า ง
ต่อเนื่อง  6.  ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนส าหรับเด็ก  
พ่อ  แม ่ ผู้ปกครอง  เยาวชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  7.  การควบคุมก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มี
คุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการจัดการ
เรียนการสอนของเด็กปฐมวัย  8.  การ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์  ให้เด็กได้พัฒนาด้าน
ร่ างกายจิตใจ   อารมณ์   สั งคม  และ
สติปัญญา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ดวง
เดือน  จันตา  (2553  :  56  -  57)  ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวง  อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์  
คือ 1)  ศึกษา  สภาพ  ปัญหาการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  2)  เพื่อ
ปรับปรุง  ส่งเสริมการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล  ผลสรุปพบว่ า  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ให้บริการด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  แต่
จ านวนไม่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก  ควรจะมี
การเพิ่มอัตราก าลังให้มากขึ้น  ควรส่งเสริม
ให้ผู้ดูแลเด็กมีคุณวุฒิตรงตามสายงายที่
ปฏิบัติ  และควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้า
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รับการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  องค์ประกอบด้ านอาคารสถานที่  
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย   เป็น
องค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษาโดยมี
องค์ประกอบย่อย  1.อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ควรเป็นอาคารชั้นเดียว  ต้องมี
มาตรการป้องกัน  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และ
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  2.พื้นที่ใช้สอย  ต้อง
จัดให้ มีบริ เวณพื้นที่ ในอาคารที่สะอาด  
ปลอดภัยกับการจัดกิจกรรมของเด็ก  3.
บริเวณพื้นที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก
เล็ กควรออกแบบให้ มีพื้ นที่ ในการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่ม
ย่อยอย่างอิสระ  4.บริเวณสถานที่ประกอบ
อาหารหรือห้องครัว  ควรอยู่ห่างจากบริเวณ
ส าหรับเด็กพอสมควร  5.แสงสว่างภายใน
ห้องเรียน  ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ  
สม่ าเสมอทั่วทั้งห้องเอื้ออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กตามที่  Nonaka  ได้
ศึ กษาองค์ ประกอบด้ านวิ ช าการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
การน ารูปแบบไปใช้ต้องได้รับการสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
การก าหนดแนวนโยบายด้ านพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการศึกษา  ให้ทันต่อ
การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลย ี
  1.2  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ได้ท าการวิจัย  
สามารถน าไปใช้กับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานีได้  แต่ควรปรับปรุงความ
ยากง่ายของเนื้อหา  ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  2.1  ควรวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัด
กิ จ ก ร ร ม   จั ด ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ผู้ ป ก ค ร อ ง  
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
บ่อยขึ้ น   เพื่ อ ให้ทุกฝ่ ายได้ เ สนอแนะ
แนวทางร่วมกัน  มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการร่วมกัน 
  2.2  คณะผู้บริหารควรจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
อย่างไร 
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