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Abstract  
   The purposes of this research were to 1) develop program for increasing educational  

provision quality at early childhood level of the child development centers (CDC) under Local 

Administrative Organization; and 2) verify effectiveness of the developed program using latent 

growth curve model. The significant research finding showed that the component of the program for 

increasing  educational  provision quality at early childhood level of the CDC under LAO composed 

of foreward, program origin, program development guideline, purpose of the program, structure of 

the program, program plan, program activities organizing guidelines, program document and 

program evaluation. Program perspectives consisted of 5 components: 1) coherent and relevant (CR); 

2) personalized and choiced (PC); 3) progressive and challenging (PC); 4) bliss, fun and contribution 

(BFC); and 5) breath and depth (BD) or inclusively = (CR- 2PC – BFC -BD). The main principle of 

the program administration employed the monitoring PDCA quality cycle, using the monitoring 

system of the self evaluation of the personel CDC based on their program implementation, and the 

empowerment. In addition, external monitoring and evaluation of assistant researchers in the area 

from employment, monitoring and evaluation to achieve the goals of the program, were done 

according to the developed indicators. The program evaluated from all stakeholders perceptively. 

(teachers, administrators and parents, perceptively), the evaluation from experiment  The effectiveness 

study results of  the developed program was evaluation by in-depth interviewing of the 3 stakeholders 

(teachers, administrators and parents) and experts found that all key informant groups indicated that 

the developed program was appropriated in contents of program, activities and duration of action. 

The effectiveness of study results of the developed program using latent growth curve model found 

that the growth of quality and administration of child development centers on indicators: the physical 

and movement development, cognitive development, emotional/psychological and social 

development, teacher quality and administration that all 5 models had changed increasing in linear 

growth model. The 3 times of growth rate analyses of quality and administration of child 

development centers indicators found that the growth rate of  May to July 2011 ranged from  

0.265- 0.418, and July to September 2011 ranged from 0.509 –0.681. The initial means ranged  

from 1.698 – 2.128, and the slope means ranged from 0.611 – 0.815. The 5 models fitted nicely to 

empirical data. 
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การพัฒนาโปรแกรมและผลการใช้โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 

 

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล2 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศึกษาแนวโน้ม/พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้คือ ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของโปรแกรม 
ประกอบด้วย ค าชี้แจง ความเป็นมา แนวทางการพัฒนาโปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม แผนการ
ด าเนินการตามโปรแกรม แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม เอกสารของโปรแกรม และแบบประเมินผลโปรแกรม โดย
โปรแกรมมีการด าเนินการใน 5 ลักษณะคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent and Relevant: CR) 2) เฉพาะตัวและเลือกได้ 
(Personalized and Choiced: PC) 3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive and Challenging: PC) 4) สุข สนุก และเสริมสร้าง 
(Bliss, Fun and Contributing: BFC) และ 5) ความกว้างและความลึก (Breath and Depth: BD) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ทั้งนี้หลักส าคัญในการด าเนินงานตามโปรแกรมใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA แบบมีการก ากับติดตามด้วยระบบการก ากับติดตาม 
คือ มีการประเมินตนเองของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการด าเนินการตามโปรแกรม และการเสริมพลังอ านาจร่วมกับการ
ก ากับติดตามและประเมินภายนอกของคณะนักวิจัยในพื้นที่เพื่อให้การด าเนินตามโปรแกรมบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ลักษณะของการประเมินโปรแกรมคือการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจากผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้บริหาร โดยการประเมินจากการทดลองใช้โปรแกรมฯ ผลการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทดลองใช้โปรแกรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
กลุ่ม คือกลุ่มผู้ดูแลเด็ก กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นว่า
โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาสาระของโปรแกรม กิจกรรม
ของโปรแกรม และระยะเวลาการด าเนินการ ส่วนผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาการ/
แนวโน้มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าโมเดลโค้งพัฒนาการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม คุณภาพของผู้ดูแลเด็ก และด้านการบริหารจัดการทั้ง 5 โมเดล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเชิงเส้นตรง  
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นอัตราการพัฒนาการ ทั้ง 3 ช่วงเวลา พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ย    
ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีค่าต้ังแต่ 0.265-0.418 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554  
ถึงเดือนกันยายน 2554 มีค่าตั้งแต่ 0.509–0.681 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดครั้งแรก (ML) มีค่าตั้งแต่ 1.698–2.128 และค่าเฉลี่ย
ของอัตราการเปลี่ยนแปลง (MS) มีค่าต้ังแต่ 0.611–0.815 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ทั้ง 5 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
 

ค าส าคัญ: โปรแกรม คุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจั ดการศึกษาตั้ งแต่ ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 
ได้มีการถ่ายโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
คือส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนา
เดิม) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม) 
และกระทรวงมหาดไทย คือ กรมการพัฒนาชุมชน 
โดยเริ่มถ่ายโอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 ด้วย
ข้อก าหนดตามกฎหมายดังกล่าว ท าให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ต้องเข้ามามีบทบาทหลัก
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างไรก็ตามแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี 
ความประจักษ์ชัดในภารกิจของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งยังขาด
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน ทั้งความรู้
ด้านบุคลากรและด้าน การจัดการทรัพยากรท าให้   
การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องด าเนินการไปโดยที่ยังไม่พร้อมสมบูรณ์  
 ความไม่สมบูรณ์ในการด าเนินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นได้
จากงานวิจัยเชิงประเมินรวม 4 เรื่อง คือ 1) การติดตาม 
และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหาร
จัดการที่สิ้นสุดเมื่อปีการศึกษา 2547 ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแห่งยังไม่มีความพร้อมที่จะรับ
โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประถมศึกษา ท าให้การจัดการศึกษาได้ไม่สมบูรณ์
และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ 
ปัญหาส าคัญ คือ การขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการ
เรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก เช่น        
ให้เด็กเรียนโดยท่องจ าอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมให้เด็ก 
ใช้การคิดตั้งแต่เด็กๆ 2) รายงานโครงการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) พบว่าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเกือบทุกแห่งยังไม่ได้จัดสื่ อและวางแผน
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมต่างท้องถิ่น 
และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาปฐมวัยยังอยู่ในระดับที่
ต่ ากว่าปานกลาง ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
โดยตรงของเด็ก และจากผลการส ารวจการจัดบริการ
การพัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี พบว่ายังด้อยทั้งคุณภาพ    
ในด้านการบริหารและการจัดการ 3) จากการศึกษา
ความต้องการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) 
ชี้ ให้ เห็นว่าบุคลากรในองค์กรยังขาด และความ
ต้องการความเข้าใจในด้านการจัดการ ศึกษาในระดับ
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก และ 4) รายงานมาตรฐานและ
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2551) พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส ารวจ
จ านวน รวม 10,687 ศูนย์ ยังไม่ได้มาตรฐานรวม 333 
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 3.12 
  ผลการวิจัยเชิงประเมินติดตามผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 เรื่อง ได้ผล
สอดคล้องกันว่า การด าเนินการของศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กยังด้อยคุณภาพ เนื่องมาจาก 1) บุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก ขาดความรู้ความช านาญในการ
บริหารจัดการศูนย์ การจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการวางแผนกิจกรรมที่เ อ้ือต่อการ
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เรียนรู้ต่ างวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น และระดับ
นานาชาติ 2) บุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร 
และบุคลากรในการด าเนินงานบางส่วน 
 ผู้วิจัยในฐานะของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตซึ่ งรับผิดชอบการผลิตครู  สาขา
การศึกษาปฐมวัยเห็นความจ าเป็นเร่ งด่วนของ      
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด 12 จังหวัด 
รวม 36 ศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 
เดือน พ.ศ. 2554 เพ่ือสรุปสาเหตุที่มาของปัญหา  
โดยก าหนดประเด็นการส ารวจเป็น 3 ประเด็น คือ  
1) วุฒิการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย 2) ระดับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็ก 
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ           
3) ความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.97)       
มีผู้ บริหารและผู้ ดูแลเด็กที่ ไม่ ได้จบการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยตรง และไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็ก 
รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนประเด็นความพร้อม
ด้านทรัพยากรและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่มีปัญหามากนัก เพราะศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี
ทรัพยากรที่เพียงพอจากการที่ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชนที่พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการส ารวจเบื้องต้นดังกล่าว
ท า ให้ ผู้ วิ จั ย พัฒนาว่ าการ เ พ่ิมคุณภาพการจั ด

การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ควรท า 
โดยรีบด่วน คือการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน  
การสอนส าหรับเด็กเล็กได้มีการพัฒนาทุกด้าน พัฒนา
คุณภาพของผู้ท าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก และพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควบคู่กันไปพร้อม
กัน โดยเน้นความส าคัญของการมีผู้ปกครอง/ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้วิจัยจึงตระหนักท่ีจะ
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาระดับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยท าให้การจัดการ 
ศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ กสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนโดยศึกษา
แนวโน้ม/พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สนั บสนุ น ให้ ค รู แล ะบุ คล ากรทา งก ารศึ กษ า
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลัก PDCA 
ซึ่งยังไม่ได้ผลมากนัก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้ 
หลัก PDCA แบบ Monitoring ดังนั้น กรอบความคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการพัฒนาใน 2 ขั้นตอนคือ   
1) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และ 2) ขั้นตอนการ
ทดลองใช้โปรแกรม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ
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โปรแกรม ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมใช้หลักการ
ทางทฤษฎีจิตวิทยาที่มีผลต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาระดับปฐมวัย หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนา
โปรแกรมและกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาระดับปฐมวัย และหลักการของ PDCA 
แบบ Monitoring และน าหลักการออกแบบโปรแกรม 
7 องค์ประกอบของ Scottish Executive (2004) 
ตลอดจนมีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ตลอดจนมีการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
แบบบูรณาการ โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะพัฒนา
ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ คือ 1) ส่วนของ
เด็กปฐมวัย  คือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ ง
พัฒนาการด้ านร่ า งกายและการ เคลื่ อน ไหว 
พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/

จิตใจและสังคม 2) ส่วนของผู้ดูแลเด็ก ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพของผู้ดูแลเด็กด้านการจัดการเรียนการสอน 
และด้านบุคลิกภาพและจิตใจ และการบริหารจัดการ
ทั้งด้านการจัดสภาพ แวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กส่วนขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้โปรแกรมเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม เป็นการน า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใช้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12 ศูนย์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง ทดลองใช้ 
2 เดือน และทดลองใช้ 4 เดือน และตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์โมเดลโค้ง
พัฒนาการ (Latent growth curve model) ซึ่งจะ
ท าให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังภาพ 
ประกอบ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
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แผนประกอบที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยรวม 6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิจัยเอกสาร (R1) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเสาะค้น บันทึก และการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
รวม 60 ฉบับ เพ่ือพัฒนาแนวทางส าหรับการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ และเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

คุณภาพของผู้ดแูลเด็ก 

การบริหารจัดการ 

การทดลองใช้โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

PDCA แบบ Monitor 

- หลักการทางทฤษฎีจิตวิทยา 
- หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- การพัฒนาโปรแกรมและ
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาระดับปฐมวัย 

พัฒนาการ 

ด้านสคิปัญญา 

คุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 

พัฒนาการด้านรา่งกาย 

และการเคลื่อนไหว 

พัฒนาการด้านอารมณ/์

จิตใจและสังคม 

คุณภาพของผู้ดูแลเด็ก 

การบริหารจัดการ 

ช่วงเวลา 3 คร้ัง

  

โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวแปรบทบาทในการพัฒนา 
คุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย 

 

- ภูมิภาค 

- สังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จ านวนผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ 

 - อาชีพ 

- สถานภาพ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ขั้นตอนที่สอง การพัฒนากรอบของโปรแกรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (D1) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์สาระที่ได้จากเอกสารจากขั้นตอน R1 
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือ  
ให้ได้กรอบของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขั้นตอนที่สาม การวิจัยเชิงคุณภาพจาก
ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์เ ชิ ง ลึ ก ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders) และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
โปรแกรม (R2) ขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก 2) กลุ่มผู้ปกครอง 3) กลุ่มผู้บริหารของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน และ 
4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ด้วย 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือให้ได้
สาระเกี่ยวกับ 1) สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 2) ปัจจัยป้อน (Input) 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) กระบวนการ (Process)   
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ผลผลิต (Output) ของคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และ 5) แนวทาง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ขั้นตอนที่สี่ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉบับร่าง (D2) ขั้นตอนนี้เป็นการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารในขั้นตอน 
R1 และผลจากวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์แบบจัดกลุ่ม
สนทนาจากข้ันตอน R2 เพ่ือให้ได้โปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฉบับร่าง และเครื่องมือการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 ขั้นตอนที่ห้า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อน าโปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทดลองใช้ และ
การน าโปรแกรมไปทดลองใช้และการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ (R3) ขั้นตอนนี้เป็นการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตาม
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะไปทดลองใช้ การร่วมกัน
วางแผน การน าโปรแกรมลงไปทดลองใช้ระหว่าง
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือผู้บริหารศูนย์ 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ นักวิจัยหลัก ทั้งนี้
ลักษณะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารโดยจัดขึ้นทั้ ง 4 ภูมิภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้) ภูมิภาคๆ ละ 3 ศูนย์ รวม 12 ศูนย์ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะน าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้คือ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 12 ศูนย์ (จาก 4 ภูมิภาค: ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) 
การสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนการด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยสุ่มเลือก 1 จังหวัดจากแต่ละภาค
ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ภาคเหนือเก็บรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดนครสวรรค์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครราชสีมา   
ภาคกลางคือจังหวัดชลบุรี  และภาคใต้คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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2) จากแต่ละจังหวัดที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 ของ
การสุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดละ 3 ศูนย์ จาก 4 จังหวัดใน 4 ภาค 
รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์  
 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้บริหาร 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
1-2 คน และรวมศูนย์ละ 2-3 คน ผู้ช่วยนักวิจัยใน
พ้ืนที่ 4 ภูมิภาค จ านวน 4 คน และคณะนักวิจัย 
จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน  
 ส่วนการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ตามรายละเอียดดังนี้คือ 
 1. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกอนุทิน
และพฤติกรรมของเด็กในภาพรวมของผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารศูนย์จากการทดลองใช้โปรแกรม จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกอนุทินและ
พฤติกรรมของเด็กประจ าวันในภาพรวมของผู้ดูแล
เด็กและผู้บริหารศูนย์การทดลองใช้โปรแกรม 
จ านวน 4 เดือน ของผู้ดูแลเด็ก รวมจ านวน 960 ชุด 
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ศูนย์ 
 2. การสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตาม
ผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กภายหลังจากการเข้า
โครงการอบรมโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยและน าโปรแกรมไปทดลองใช้ รวม 
26 คน 
 3. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียน
ภาคสนามของผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ในการเข้าไป
ก ากับติดตามการด าเนินการตามโปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 

เด ็กเล็กจากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
 4. การประเมินพัฒนาการ/แนวโน้มของคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
การบริหารจัดการจากการทดลองใช้โปรแกรมจาก
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย แบบประเมิน 
คุณภาพของผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
แบบประเมินการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก โดย 1) แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินของผู้ดูแลเด็ก
เพื่อประเมินเด็กของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก  
4 ภูมิภาค แห่งละ 20 คน จ านวน 12 ศูนย์ รวม 
240 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ของผู้ปกครองเด็กของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แห่งละ 20 คน รวม 240 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งกลุ่มผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง รวม 3 
ช่วงเวลา (1) ก่อนทดลองใช้ 2) ทดลองใช้แล้ว 2 เดือน
(กรกฎาคม 2554) และ 3) ทดลองใช้แล้ว 4 เดือน
(กันยายน 2554) เพ่ือประเมินพัฒนาการ/แนวโน้ม
ของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์ พัฒนา  
เด็กเล็ก และการบริหารจัดการจากการทดลองใช้
โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินรวม 
1,440 ชุด 2) แบบประเมินคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน
จากผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แห่งละ 20 คน จ านวน 12 ศูนย์ รวม 240 ชุด 
รวม 3 ช่วงเวลา รวม 1,440 ชุด และ 3) แบบประเมิน
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบประเมินจากผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของ
แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 20 คน จ านวน 12 
ศูนย์ รวม 240 ชุด รวม 3 ช่วงเวลา รวม 1,440 ชุด 
ดังนั้นเก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งสิ้น 4,320 ชุด   
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 ขั้นตอนที่หก การปรับปรุงโปรแกรมเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายหลังจากการน าไปทดลองใช้ (D3) 
ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลการตรวจสอบประสิทธิผล 
ของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
และผลการวิ เคราะห์ประสิทธิผลของเ พ่ือเ พ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กที่ ทดลอง ใช้ โปรแกรมด้ วยการวิ เ คราะห์
พัฒนาการ/แนวโน้มคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพรวม 9 ชุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ   
 1. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวนผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ จ านวนเด็กเล็ก
ของศูนย์ฯ การศึกษาของผู้ดูแลเด็ก อาชีพของ
ผู้ปกครอง สถานภาพของผู้ ปกครอง อายุ ของ
ผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และตอนที่ 2 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

2. แบบประเมินการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. แบบประเมินคุณภาพของผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
คุณลักษณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลัง
ผู้ตอบแบบสอบถามและตอนที่  2 การประเมิน
คุณภาพของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. แบบประเมินกระบวนการในการเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่  2 การประเมินกระบวนการในการเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 5. แบบประเมินความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ     
ภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถามและตอนที่ 2 การประเมิน
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 6. แบบสอบถามติดตามผู้บริหารศูนย์/ผู้ดูแล
เด็กภายหลังจากการเข้าโครงการอบรมโปรแกรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายหลังเข้ารับ
การอบรมโปรแกรมฯ 2) กระบวนการปรับปรุง/พัฒนา
ระหว่างการด าเนินการตามโปรแกรมฯ 3) การ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ได้พัฒนาขึ้น
จากการเข้ารับการอบรมโปรแกรมฯ ที่ส่งผลดีต่อ   
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) การ
ด าเนินการตามโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างจาก
การด าเนินการเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 7. ประเด็นและแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ตาม
ประเด็นรวม 5 ประเด็น คือ 1) สภาพการจัดการ 
ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ปัจจัย
ป้อน (Input) ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) กระบวนการ 
(Process) ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ผลผลิต (Output) 
ของคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ 5) แนวทาง การพัฒนาโปรแกรม 
 8. แบบบันทึกอนุทินของผู้ดูแลเด็ก/ผู้บริหาร
ศูนย์ประจ าวัน เป็นแบบบันทึกร่วมกันระหว่างผู้ดูแล
เด็ก/ผู้บริหารศูนย์เป็นรายวันว่าได้ด าเนินการใด        
มีปัญหาใด มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และ
วางแผนการด าเนินงานในวันต่อไปอย่างไร 
 9. แบบบันทึกพฤติกรรมในภาพรวมประจ าวัน 
เป็นการบันทึกของผู้ดูแลเด็ก/ผู้บริหารศูนย์เป็น
รายวันว่าได้ด าเนินการใดและส่งผลต่อพฤติกรรม 
ของเด็กปฐมวัยว่ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และ
พัฒนาการทางด้านอารมณ/์จิตใจและสังคม 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์เ พ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือวิจั ยพบว่ามีความตรงเชิ ง เนื้ อหาสู ง 
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า
ความเที่ยงสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา
อยู่ระหว่าง 0.7959–0.9046  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แยกเป็น 
2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการทดลองใช้
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและ
ต่างประเทศรวม 60 ฉบับด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) เพ่ือให้ได้กรอบแนวทางส าหรับ
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวบ่งชี้หลัก
และตัวบ่งชี้ย่อยส าหรับการประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  1.2) การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และกลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  1.3) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
บันทึกอนุทินและพฤติกรรมของเด็กในภาพรวมของ
ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารศูนย์จากการทดลองใช้
โปรแกรมด้วยการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content 
analysis) เพ่ือประเมินผลจาการทดลองใช้โปรแกรม
เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
  1.4) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
ถอดบทเรียนภาคสนามของผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ใน
การเข้าไปก ากับติดตามการด าเนินการตามโปรแกรม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กจากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมเ พ่ิมคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการ
วิเคราะห์ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหาร
จัดการศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจากการทดลองใช้
โปรแกรม และการประเมินเพ่ือศึกษาพัฒนาการ/
แนวโน้มของคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการจากการทดลองใช้
โปรแกรมด้วยการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการ 
(Latent growth curve model) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยแยกเป็น 2 หัวข้อ 
คือ หัวข้อแรก ผลการศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และหัวข้อที่สอง ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด
การศึ กษาปฐมวั ยของศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก 2 ส่วนคือ 1) การศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ความหมาย
ของโปรแกรมดังกล่าวว่าหมายถึงชุดของกิจกรรม
ทางวิชาการที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยมี
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนรวม 2 ส่วนหลัก คือการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก โดยมีหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนา เครื่องมือการประเมินที่ก าหนด
ขึ้นอย่างแยบพรายให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
คุณภาพการจัดการ ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 โดยผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์ประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย 
 1) ค าชี้แจง 
 2) ความเป็นมา 
 3) แนวทางการพัฒนาโปรแกรม โดยลักษณะ
ส าคัญของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้หลักการของ 
Scottish Executive (2004) Frede & Ackerman 
(2007) Start & Start (2010) และThe National 
Association for the Education of Young Children: 
NAEYC (2010) บูรณาการร่วมกับหลักการการด าเนินงาน
ส าคัญรวม 6 ประการ คือ ก) การสร้างเครือข่าย        
ข) ความร่วมมือรวมพลัง ค) การวิจัยในชั้นเรียน         
ง) การเสริมพลังอ านาจด้วยการให้ค าปรึกษาผ่าน
คลินิก และ จ) วงจรคุณภาพ PDCA แบบ Monitoring 
ดังนั้นโปรแกรมฯ ที่ พัฒนามีลักษณะส าคัญรวม 5 
ประการคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent 
& Relevant: CR) ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กจะต้องเข้าใจ
จุดประสงค์ของกิจกรรมของโปรแกรม เพ่ือที่จะท า
ให้สามารถเชื่อมโยงตัวเด็กกับสภาพปัจจุบันและ
อนาคตได้  และสามารถการน าประสบการณ์ที่
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เกี่ยวข้องกับตัวเด็กมาจัดกิจกรรมโปรแกรม ซึ่งจะมี
ผลท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เฉพาะตัวและเลือกได้ (Personalized & choiced: 
PC) การจัดโปรแกรม จะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของเดก็แต่ละคน และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือให้เด็กสามารถมีทางเลือกให้เหมาะสมกับตนได้ 
3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive & Challenging: 
PC) การจัดโปรแกรมต้องท าให้เด็กมีพัฒนาการ
เกิดขึ้นทั้งด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และรู้สึกท้าทายอยากที่จะท าตามโปรแกรม 4) สุข 
สนุก และเสริมสร้าง (Bliss, F, & Contributing: BFC) 
โดยการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมควรมีลักษณะที่สุข 
สนุก และเสริมสร้าง ดึงดูดให้เด็กอยากท ากิจกรรม
ตามโปรแกรม และกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการตาม
วัยหรือตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น และ       
5) ความกว้างและความลึก (Breath & Depth: BD) 
โปรแกรมจะมีความกว้าง มีความยืดหยุ่นคือสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือที่จะน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและบริบทของเด็ก ตลอดจน
การจัดโปรแกรมควรด าเนินการทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน และเปิดให้ผู้ปกครอง
หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้จะต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถที่แตกต่างกันใน
เรื่องความคิดหรือเรื่องการเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก 
 โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะพัฒนาทั้งเด็ก
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร ดังนี้ คือ 1) ส่วนของ
เด็ กปฐมวัย  คื อพัฒนาการของเด็ กปฐมวั ยทั้ ง
พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจและ
สังคม 2) ส่วนของผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร ทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพของผู้ดูแลเด็กด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านบุคลิกภาพและจิตใจ และการบริหาร

จัดการทั้งด้านการจัดสภาพ แวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 4) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
มีรายละเอียดดังนี้คือ  

4.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีลักษณะ
ตามวัยตามตัวบ่งชี้ที่ ผู้ วิจัยสั งเคราะห์ขึ้นได้แก่              
1) พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
พิจารณาจากสุขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้อ            
มัดใหญ่ และการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
2) พัฒนาการ ทางด้านสติปัญญาพิจารณาจากการ
รับรู้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การอ่าน และความ 
สามารถทางคณิตศาสตร์ 3) พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์/จิตใจและสังคม พิจารณาจากอารมณ์/
ลักษณะนิสัย การปรับตัวเข้าสังคม การช่วยเหลือ
ตนเอง และการอนุรักษ์วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม 

4.2 เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีสมรรถภาพ
การท างานได้อย่างเต็มที่ภายใต้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกของผู้บริหาร 

4.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาโปรแกรมเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอดคล้องกับบริบทที่รับผิดชอบ 
 5) โครงสร้างของโปรแกรม  

โครงสร้างโปรแกรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  1) ส่วนของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ด้านพัฒนาการด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ส าคัญ คือ
เรื่องสุขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสติ 
ปัญญา ประสบการณ์ส าคัญคือเรื่องการรับรู้ ภาษา 
ความคิดสร้างสรรค์ การอ่าน และความ สามารถทาง
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คณิตศาสตร์ พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม 
ประสบการณ์ส าคัญคือเรื่องอารมณ์/ลักษณะนิสัย 
ความมีคุณธรรม การปรับตัวเข้าสังคม การอนุรักษ์
วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือ ตนเอง    
มีสาระการเรียนรู้ คือเรื่ องราวเกี่ยวกับตัว เ ด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเด็ก ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2) ส่วนของการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
สถานศึกษาตามวงจรการพัฒนา PDCA ประสบการณ์
ส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามวงจร 
การพัฒนา PDCA การวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) การวางแผน
ยุทธศาสตร์และการด าเนินการตามแผน การประเมิน 
การก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาตามวงจรการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ประสบการณ์
ส าคัญคือเรื่องความรู้พ้ืนฐานหลักการศึกษาปฐมวัย
และพัฒนาการตามวัย ข้อก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย การจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะสั้นและระยะยาว และการ
ฝึกปฏิบัติจัดท าแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประสบการณ์ส าคัญคือ น าความรู้การพัฒนาสถาน ศึกษา 
ตามวงจรการพัฒนา PDCA ด้านการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร 
เพ่ือน ามาสร้างโปรแกรมเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 6) แผนการด าเนินการตามโปรแกรม 
 จากโครงสร้างโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มุ่งพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ให้มีสมรรถภาพการท างานได้อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่อง

ของการพัฒนาสถานศึกษาตามวงจรการพัฒนา
PDCA ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยด้าน
การวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร ตลอดจนการ
สร้างโปรแกรมเฉพาะของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับบริบทของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแผนการด าเนินการ
ตามโปรแกรม ประกอบด้วย 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่
สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระดังนี้คือ 
  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาตามวงจรการพัฒนา PDCA (ระยะเวลา 6 
ชั่วโมง) 
  2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการด าเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในด้าน
การจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
  3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู ้และฝึกปฏิบัติการประเมินเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
 ช่วงที่ 2 การปฏิบัติงานตามแผนจากขั้นการ
วางแผน (ระยะเวลา 4 เดือน)  
 ช่วงที่ 3 การก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนเพ่ือให้เกิดตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น โดยคณะ
ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษา
ผ่านคลินิกของการด าเนินการตามโปรแกรม  
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 ช่วงที่ 4 การประเมินผลและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 7) แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมตาม
โปรแกรม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) แนวทางการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก และ 2) แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็ก โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ การพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และ
มีแนวทางการประเมินโปรแกรมอย่างชัดเจน โดย
แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กจะใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย การบูรณการหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก       
มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบอย่าชัดเจนในแต่ละ
กิจกรรม และมีแนวทางการประเมินที่ชัดเจนทั้งการ
ประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนแนวทาง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็กจะใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย คือการจัดประชุมปฏิบัติการ การพาท า 
(Hand on training) การปล่อยให้ผู้ดูแลเด็กท าแบบ
อิสระเมื่อมีความช านาญแล้ว การศึกษาจากคู่มือ
โปรแกรม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนา/
แก้ไขปัญหา และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และมี
แนวทางการประเมินที่ชัดเจนทั้งการประเมินเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการประเมินจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมดจากผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง และผู้บริหารเพ่ือให้เห็นภาพจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทกุกลุ่ม  
 8) เอกสารของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  สาระ
เกี่ยวกับ 1) วงจรการพัฒนา PDCA 2) การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) 
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ 4) สาระส าคัญ

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 5) การจัดสภาพ แวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 6) สภาพ 
แวดล้อมภายใน และการจัดมุมเสริมทักษะ และ 
การพัฒนาการเด็ก 7) หลักการจัดการเรียนการสอน
แบบ Brain based learning 8) การจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก 9) การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ของสถานศึกษา และ 10) การประเมิน 
 9) แบบประเมินผลโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) แบบประเมิน 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประเมินจากผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 2) แบบบันทึกพฤติกรรมในภาพรวมของ
ผู้ดูแลเด็กประจ าวัน 3) แบบบันทึกอนุทินของผู้ดูแล
เด็กประจ าวัน 4) แบบสอบถามติดตามผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารศูนย์ภายหลังจากการเข้าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรมฯ และน าโปรแกรมไปทดลองใช้ 
5) แบบประเมินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6) แบบประเมินคุณภาพผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ 7) แบบสอบถามติดตามผู้บริหารศูนย์/
ผู้ดูแลเด็กภายหลังจากการเข้าโครงการอบรม
โปรแกรมฯ 

2. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.1) ผลการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ดูแลเด็ก 
กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นว่า
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา
สาระของโปรแกรม กิจกรรมของโปรแกรมระยะเวลา 

http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
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การด าเนินการเนื่องจาก 1) เนื้อหาสาระของโปรแกรม 
สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มีการ
จัดอบรมโปรแกรมให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์  
เด็กเล็กทั้งผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็ก และมีการฝึก
ปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Training by doing หรือ 
Hand on training เพ่ือที่จะท าให้ได้สาระโปรแกรม
ที่สอดคล้องกับสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) มีการ
ฝึกปฏิบัติการในการอบรมทั้งในส่วนการวิเคราะห์ 
SWOT การเขียนแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ตามวงจรการพัฒนา PDCA 
เพ่ือให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีผลอย่างมากต่อการ
เสริมสร้ างพัฒนาการของเด็ก การจัดการด้าน
สุขอนามัยเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาพอนามัยของเด็กเล็ก 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาด้วย 5) การบริหารจัดการตามวงจรการ
พัฒนา PDCA แบบ Monitoring โดยเป็นการบริหาร
จัดการตามวงจรการพัฒนา คือ มีการวางแผน มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมิน และมีการน าผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงการท างานต่อไป โดยมีการ
ก ากับติดตามจากตนเองจากผลการประเมินในแต่ละวัน 
และจากการก ากับติดตามของผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ที่
เข้ามาช่วยดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 6) การประเมิน
โปรแกรม มีการด าเนินการประเมินตามวงจร PDCA 
เนื่องจากวงจรการพัฒนา PDCA เป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ท าให้การท างานที่มีอยู่เดิม ดังนั้น
วงจรคุณภาพเป็นวงจรการตรวจสอบและปรับปรุง
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป นอกจากนี้
เนื้อหาสาระของโปรแกรมได้ระบุให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เห็นด้วยว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
โปรแกรมฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะท าให้เกิดตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้สังเคราะห์ขึ้นในเรื่องของคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2) ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึก
อนุทินและพฤติกรรมของเด็กในภาพรวมของผู้ดูแล
เด็กและผู้บริหารศูนย์จากการทดลองใช้โปรแกรม 
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  2.2.1) กระบวนการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก พบว่ามีข้อความแสดงกระบวนการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กรวม 7 ประเด็นคือ  
  1) การบริหารจัดการด้านการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน คือทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการประชุมผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามาร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมประเมิน และร่วมหาแนวทางแก้ไข
เพ่ือผลักดันให้เกิดคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก โดย
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีจิตส านึกความเป็น
เจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด  
  2) การบริหารจัดการด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพี่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก คือ
จัดสภาพห้องเรียน เช่นการจัดมุมของเล่นให้เป็น
ระเบียบ สะอาด และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก
ที่สุด การจัดสภาพแวดล้อมรอบอาคารให้มีสนาม 
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เด็กเล่นที่สะอาด มีเครื่องเล่นสนามที่อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี และจัดวางอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ดูแล
เด็กจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของมอนเตสเซอรี่ ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ช่วยกันปรับภูมิทัศน์รอบนอกให้เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้และไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก จัดมุมธรรมชาติ
ที่เด็กจะศึกษาหาความรู้ด้วยการสังเกตทดลองด้วย
ตนเอง จึงต้องจัดหาอุปกรณ์น ามาจัดวางไว้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
  3) การบริหารจัดการด้านการจัด
สุขอนามัย คือผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารช่วยดูแลเรื่อง
เมนูอาหารประจ าวันของเด็กเล็กเพ่ือให้ได้สารอาหาร
ครบตามวัยของเดก็เล็กท่ีต้องการมากที่สุด รองลงมา
คือผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
ท าความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยของเด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารเชิญสาธารณสุขเข้ามาตรวจ/ดูแลสุขอนามัย
ของเด็ก การซ่อมแซม และดูแลความเรียบร้อยของ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่
ใช้ได้ และจัดบอร์ดให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขอนามัย  
  4)  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
คือทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการตามกิจกรรม
ประจ าวันและจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กมากที่สุด รองลงมาคือน าผลการ
ประ เมินจากการสั ง เกตแล ะจดบันทึกอนุทิ น
ประจ าวันมาวางแผนในด าเนินการต่อในวันถัดไปเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยค านึงถึงความต้องการและความสนใจ
ของเด็กทั้งรายบุคคลตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่  

5) ด้านการประเมิน คือ ประเมิน
พัฒนาการของเด็กจากการจดบันทึกอนุทินประจ าวัน 
ประเมินพัฒนาการของเด็กจากการจดบันทึก
พฤติกรรมในภาพรวมของเด็กประจ าวันมากที่สุด 

รองลงมาคือประเมินพัฒนาการของเด็กจากกิจกรรม
ด้วยการสังเกตจากการตอบค าถาม การเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม การแสดงความสนใจ ตั้งใจของเด็ก 
การน าผลจากการประเมินประจ าวันไปปรับปรุงการ
ท างานให้มีคุณภาพต่อไปในวันถัดไป การประเมิน
พัฒนาการของเด็กจากแบบประเมินของทางคณะ
นักวิจัย 3 ช่วงเวลา (ก่อนการทดลอง, หลังทดลอง 2 
เดือน และ 4 เดือน) การให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วม
ประเมินด้วย และประเมินพัฒนาการจากแฟ้มสะสม
งานของเด็กเป็นรายบุคคลตามที่ได้มอบหมายงานไป  
  6) ด้านการเสริมพลังอ านาจและ
การก ากับติดตามเพื่อให้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดขึ้น คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กในศูนย์ฯเ พ่ือหาแนว
ทางการปรับปรุง/พัฒนาการการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากที่สุด รองลงมา
คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์ฯเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการ
สร้างสื่อเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารศูนย์
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพของศูนย์ฯ คณะนักวิจัยเข้ามาช่วย
นิเทศอย่างเป็นกันเองแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือแบบ
กัลญาณมิตรพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา/
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้า
โครงการอบรมโปรแกรมฯในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือ
ช่วยกันหาแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพของศูนย์ฯ 
และการเข้าร่วมคลินิกของทางคณะนักวิจัยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพศูนย์ฯ 
  7) ด้านการสร้างเครือข่ายการ
ท างาน และเครือข่ายเชิงวิชาการ คือศูนย์พัฒนา 
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เด็กเล็กท่ีเข้ารับการอบรมโปรแกรมด้วยกันช่วยเหลือ
กันในเชิงวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมคุณภาพ
ของศูนย์ฯมากที่สุด รองลงมาคือคณะนักวิจัยที่เข้า
มาให้ความช่วยแหลือการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา/
ส่งเสริมคุณภาพของศูนย์ฯ คณะนักวิจัยเข้ามาให้ความ
ช่วยแหลือในเชิงวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ส่งเสริม
คุณภาพของศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้ารับการ
อบรมโปรแกรมด้วยกันช่วยเหลือกันในการท างาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมคุณภาพของศูนย์ฯ องค์กร
ปกรองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเชิงวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมคุณภาพของ
ศูนย์ฯ และองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา/
ส่งเสริมคุณภาพของศูนย์ฯ  
         2.2.2) พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา พบว่า            
มีข้อความแสดงพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้คุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาครบตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นทุกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสามารถสรุปรวม 5 ประเด็นคือ   
1) พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
พบว่ามีข้อความแสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้ด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และด้าน
สุขภาพอนามัย 2) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
พบว่ามีข้อความแสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้ด้านภาษา
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการอ่าน และความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 3) พัฒนาการทางด้านอารมณ์/จิตใจ
และสังคม พบว่ามีข้อความแสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้
ด้านอารมณ์/ลักษณะนิสัยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการช่วยเหลือตนเอง การปรับตัวเข้าสังคม การ

อนุรักษ์วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม และมีตัวบ่งชี้เพ่ิมขึ้น
จากการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ได้แก่ ความมีวินัย 
ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตอาสา และ
ความสามัคคี 4) การบริหารจัดการ พบว่า มีข้อความ
แสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก และ 
มีตัวบ่งชี้เพ่ิมขึ้นคือด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากร 5) คุณภาพของผู้ดูแลเด็ก พบว่ามีข้อความ 
แสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้คุณภาพของผู้ดูแลเด็กด้าน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ
คุณภาพของผู้ดูแลเด็กด้านบุคลิกภาพและจิตใจ 
 2.3) ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตาม 
ผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กภายหลังจากการเข้า
โครงการอบรมโปรแกรมฯ และน าโปรแกรมไปทดลอง
ใช้ ตามประเด็นการสังเคราะห์ รวม 4 ประเด็น          
มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.1) การด าเนินการตามแผน 
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายหลังเข้ารับการอบรม
โปรแกรมและน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มทั้งผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ความเห็นว่าทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่
พัฒนาขึ้นระหว่างการอบรมโปรแกรมฯ เนื่องจากจาก
การอบรมได้วิเคราะห์ SWOT ท าให้เห็นสภาพที่แท้จริง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้สามารถเขียนแผนได้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ตามตัวบ่งชี้ที่ โครงการ
ก าหนดขึ้นได้ ตลอดจนมีการประเมินการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เห็นถึงจุดที่จะต้องพัฒนาหรือ
ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจากการเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือจากคณะนักวิจัยในการมาให้

http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
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ความรู้ ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินตามแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
ตลอดจนร่วมลงมือกับทางศูนย์เด็กเล็กในการท างาน
จึงท าให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดขึ้น  
นอกจากนี้จากการจัดอบรมโปรแกรมฯ ที่ประสาน
ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดตื่นตัวเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น จึงให้การสนับสนุนใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณ และเสนอ
แนวทางต่างๆ ในการพฒันาศูนย์เด็กเล็กมากยิ่งขึ้น  
  2.3.2) กระบวนการปรับปรุง/
พัฒนา ระหว่างการด าเนินการตามโปรแกรมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ผู้ให้
ข้อมูลกลุ่มผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ความเห็นดังนี้คือ 1) มีปัญหาเกิดขึ้น
บ้างแต่ไม่มากนัก ปัญหาคือเรื่องของผู้ปกครองไม่
เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการด้าน
สุขนิสัยในการพัฒนาเด็กเล็ก ทางคณะนักวิจัยที่
ออกมาช่วยดูแลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งเป็น
นักวิชาการศึกษาประสานกับทางสาธารณสุขให้เข้า
มาช่วยอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็กซึ่งช่วย
แก้ปัญหาไปได้ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็ก
เพียงคนเดียว ท าให้การท างานตกอยู่ที่ผู้ดูแลเด็กเป็น
หลัก ซึ่งภาระงานค่อนข้างมาก จึงขอความร่วมมือไป
ยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนให้ เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ 3) ผู้ดูแลเด็กเริ่มรู้สึกหมดก าลังใจในการ
ท างาน เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว และมีงาน
ค่อนข้างมาก ผู้ บริหารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจึ ง
แก้ปัญหาด้วยการให้ก าลังใจและลงไปช่วยเหลืองาน
ของผู้ดูแลเด็กด้วยตนเอง ซึ่งช่วยท าให้ผู้ดูแลเด็กดีขึ้น 
4) ระยะแรกยังด าเนินการตามแผนฯ ไม่ได้ เนื่องจาก 
เป็นเดือนแรกที่เด็กเล็กที่เพ่ิงเริ่มเข้ามาที่ศูนย์ฯ จะ

ร้องไห้ตลอดเพราะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ จึงต้องใช้
เวลาระยะหนึ่งให้เด็กเล็กปรับตัว ต้องปรับเด็กเล็กให้มี
สภาพที่พร้อมก่อนที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาได้ 
และ 5) ในการด าเนินการระยะแรกพบว่าตัวบ่งชี้เรื่อง
การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่อนข้างมีปัญหา ทางศูนย์ได้จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ด้วยการให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และเสนอแนะ
แนวทางต่างๆ ท าให้กลุ่มผู้ปกครองเข้าใจการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ มากขึ้น และได้ไปสื่อสารกับทางชุมชน 
จึงท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางศูนย์ฯมากข้ึน  
  2.3.3) การด าเนินการตามแผน 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ได้พัฒนาขึ้นจากการเข้ารับ
การอบรมโปรแกรมฯและจากการน าโปรแกรมไป
ทดลองใช้ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพและการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู ้บริหารศูนย์และผู ้ด ูแลเด็กของศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กให้ความเห็นดังนี้คือ 1) การที่โครงการจัดให้มี
คณะนักวิจัยเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก
ซึ่งเป็นผลดีท าให้สามารถหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กได้ 2) การให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษา ซึ่งทางศูนย์เด็กเล็กได้เชิญผู้น าชุมชนเข้ามา 
เป็นวิทยากร ซึ่งท าให้ทางชุมชนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ศูนย์เด็กเล็ก 3) การน าผู้ปกครองเข้ามาร่วมประชุม
ตั้งแต่เปิดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงการด าเนินการเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดจนให้
ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเรื่อง  
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ซึ่ง
ส่งผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาศูนย์ฯ 4) การที่มี  
การด าเนินการตามวงจร PDCA คือระหว่างการอบรม
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มีการวางแผนคือเขียนแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นการน าไปปฏิบัติตาม
แผน และทางคณะนักวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามแผนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
พัฒนาเด็กตามตัวบ่งชี้  มีการตรวจสอบด้วยการ
ประเมินผล ทั้งจากแบบประเมินทั้งในส่วนของผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครอง จากการบันทึกอนุทินของผู้ดูแลเด็ก          
แบบติดตามผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กภายหลังจาก
เข้ารับการอบรมโปรแกรมฯ ซึ่งเมื่อได้เห็นผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินแล้ว ได้น าผลการประเมินนั้น
มาพัฒนาต่อว่ามีจุดบกพร่องในตัวบ่งชี้ใดบ้าง เพ่ีอที่
จะน าไปพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อไป 5) ผู้ดูแลเด็ก
และผู้บริหารได้รับความรู้จากการอบรมและน า       
องค์ความรู้ที่ได้ที่จากการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมฯ มา
ปรับและบูรณาการใช้กับเด็กเล็กที่ศูนย์ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 6) การน าหลักการบริหารจัดการ
มาใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้แก่ผู้ดูแลเด็กด้วยการชมเชย 
เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจแก่ผู้ดูแลเด็กในการท างาน
ต่อไป 7) จากโปรแกรมฯที่ก าหนดให้มีการบันทึก
อนุทินและบันทึกพฤติกรรมของเด็กเล็กในแต่ละวัน
เป็นผลดีอย่างมากท าให้ทางศูนย์เด็กเล็กต้องมานั่ง
คุยกันระหว่างผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็ก ว่าแต่ละวัน 
ได้ท าอะไร และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นอย่างไร 
และวางแผนในการด าเนินการวันต่อไปอย่างไร คิดว่า
เรื่องนี้เป็นการด าเนินการที่ดีท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 8) การได้รับความรู้ในเรื่อง
การท าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom action research) 
จากทางคณะนักวิจัย และได้แนะน าวิธีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนใช้พัฒนาพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย โดยวัดผลพัฒนาการของเด็กก่อนและ
หลังจากการใช้นวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้น ใช้วิธีการ

ประเมินโดยการสังเกต และใช้แบบบันทึกของทาง
คณะนักวิจัยในการประเมินพัฒนาการของเด็ก ท าให้
สามารถน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ในการปรั บปรุ ง
พัฒนาการของเด็กต่อไปได ้
  2.3.4) การด าเนินการตามโปรแกรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แตกต่างจากการด าเนินการเดิมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความเห็นว่า 1) การจัดการ
อบรมโปรแกรมฯ จากทางคณะนักวิจั ย ท าให้
ผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาลตระหนักและตื่นตัวในเรื่อง
ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น และได้รับองค์ความรู้
ใหม่/วิธีการท างานที่สามารถน าเข้ามาบูรณาการ    
กับการด าเนินการในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) การวิเคราะห์สภาพของตนเองจากการวิเคราะห์ 
SWOT ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก  และการเขียน
แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ที ่สอดคล้องกับสภาพที ่เป็นจริงของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 3) การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 
(Participant) คือจากทั้งผู้บริหารศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ปกครอง ที่ท าให้ผลการประเมินจากทุกมุมมอง 
เพ่ือที่จะได้ลดความล าเอียง (Bias) จากการประเมิน 
4) การให้ความช่วยเหลือและการก ากับติดตามของ
นักวิจัยแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือแบบกัลยาณมิตร 
คือ มาช่วยประเมินและให้ข้อเสนอแนะในระหว่าง
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้แนวทางที่ดี
ในการท างาน และให้ความช่วยเหลือกับทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 5) การก าหนดคุณภาพของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กเป็นตัวบ่งชี้ ท าให้สามารถประเมินได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 6) การที่มีการบันทึกอนุทินและ
แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กประจ าวัน ท าให้ผู้ดูแลเด็ก
สามารถประเมินการท างานของตนเองในแต่ละวันว่า
ได้ท าอะไรไป มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้าง และ
วางแผนการด าเนินการต่อไปประจ าวัน 7) มีการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จาก
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ถือเป็นการได้รับข้อมูลย้อนกลับ
จากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  และน าจะได้น าไปปรับ   
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง
แท้จริง 8) การจัดประชุมผู้ปกครองและผู้น าชุมชน
ให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจัดในลักษณะที่ให้ทางผู้ปกครองและผู้น าชุมชน
รู้สึกว่าเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้เข้ามา 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการจริงกับทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งให้ได้รับความร่วมมือดียิ่งขึ้น  
9) การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กที่เน้นเรื่องการ
ใช้การละเล่นพ้ืนบ้านและการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นด้วย 10) การน าแนวคิดมอนเตสซอรี่ที่ได้รับ
การอบรมเข้ามาปรับใช้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเด็กเล็ก 
และให้เด็กเล็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความต้องการ
และความสนใจของเด็กเล็กเอง โดยต้องให้เด็กเล็ก 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ 
ท าจริง ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กเล็กมากขึ้น  
11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พิจารณาถึงความส าคัญของ
การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการจัดการด้านสุขอนามัย การจัดสภาพ 
แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก นอกเหนือจากเดิมที่ด าเนินการเฉพาะตาม
กิจกรรมประจ าวันหกประการ และ 12) การท าวิจัย

ในชั้นเรียนจากการที่ได้รับการอบรมโปรแกรมฯ มา
ท าให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือทั้งผู้บริหาร
ศูนย์และผู้ดูแลเด็ก ร่วมกันท าการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินทั้งแบบเชิงคุณภาพ คือ
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
และการประเมินเชิงปริมาณ โดยน าแบบประเมิน
ของคณะนักวิจัยไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุป
งานวิจัยในชั้นเรียนแบบสั้นๆ ท าให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานว่าพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์ฯ ได้หรือไม่ 
และมีเรื่องใดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 2.4 ผลการสังเคราะห์จากการบันทึกบทเรียน 
ภาคสนามของผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อก ากับ
ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการทดลองใช้โปรแกรม ทั้ง 
4 ภูมิภาค รวม 12 ศูนย์ จากการสังเกต และสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครอง รวม 36 คน ผู้วิจัยน าเสนอผล
การสังเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 1) บริบทโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่น า
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทดลองใช้ส่วนใหญ่
สั งกัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาคือ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่จะมีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง จะมี
ผู้ดูแลเด็กเพียงคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ มีบางแห่งที่มี
ผู้ดูแลเด็ก 2 คน และ 3 คน ประสบการณ์ในการจัด 
การเรียนการสอนระดับปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ 
จะมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีบางส่วนที่มี
ประสบการณ์น้อยคือมีประสบการณ์ ไม่เกิน 2 ปี 
สภาพครอบครัวของเด็ก ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะท า
การเกษตรเป็นหลัก รองลงมาคือไม่ได้ประกอบ
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อาชีพ และอาชีพกรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง 
รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่เกิน 3,000 
บาทต่อเดือน แต่จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ซึ่งจาก
บริบท โดยภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า   
มีลักษณะคล้ายกันเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าสูง ผู้ดูแลเด็กมี
ประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยมาก และ
ผู้ปกครองค่อนข้างมีฐานะ 2) กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีผู่้บริหารมคีวามเป็นผู้น าสูง ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์
ด้านการศึกษาปฐมวัย แต่ผู้ปกครองฐานะ ค่อนข้าง
ยากจน และ 3) กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผู้บริหาร 
ไม่ค่อยมคีวามเป็นผู้น า ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวัย แต่ผู้ปกครองฐานะค่อนข้างยากจน 
ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ 1 จะมีการเกิดคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เร็ว
กว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3  
 2) ความมุ่งม่ันตั้งใจและความรับผิดชอบ
ในการท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมฯของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าภายหลัง
จากการเข้ารับการอบรมโปรแกรมฯ ท าให้ทั้ ง
ผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กมีความตื่นตัวในเรื่องการ
เร่งสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยคิดว่าอย่างไรก็ตามควรจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากไปเข้า
ร่วมอบรมโปรแกรมฯ แล้ว และยอมรับว่าสิ่งที่ได้รับ
การอบรมเป็นประโยชน์ต่อการท างานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงควรที่จะต้องด าเนินการพัฒนา
คุณภาพให้ ได้ตาม  ตั วบ่ งชี้ที่ ทางคณะนักวิ จั ย
สังเคราะห์ขึ้นมาว่าสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการจัด 
การศึกษาระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้จากการที่คณะนักวิจัย

ท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมอบรมโปรแกรม โดยการประสานจากผู้ช่วย
นักวิจัยในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบุคลากรของทางองค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท าให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดความตื่นตัวใน
การประสานงานกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้
ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพการจัดการศึกษาตามโปรแกรมที่ได้ เข้า
ร่วมกับทางโครงการวิจัย 
 3) ความร่วมมือรวมพลัง และมีเครือข่าย
ทางการท างานและเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น พบว่าการที่
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด าเนินการตามโปรแกรมฯ 
นั้น ท าให้มีความร่วมมือรวมพลังเกิดขึ้นในหลาย
รูปแบบ คือ 1) ความร่วมมือรวมพลังของบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง คือผู้บริหารศูนย์และ
ผู้ดูแลเด็กร่วมมือกันท างานมากยิ่งขึ้น มีการปรึกษา 
หารือ วางแผน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นทุกวัน และร่วมกันบันทึกแบบประเมิน
พฤติกรรมของเด็กและแบบบันทึกอนุทิน และ
วางแผนร่วมกันในการด าเนินการในวันต่อไป เพ่ือให้
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ 2) ความ
ร่วมมือรวมพลั งระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก 
หลังจากการอบรมโปรแกรมฯ ร่วมกับระหว่างศูนย์  
ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จะมีการประสานงานกับใน
เรื่องของความคิด แนวทางในการด าเนินงานว่าจะท า
อย่างไรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ มี
การเล่าสู่ประสบการณ์กันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือท าให้เกิดคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
3) ความร่วมมือรวมพลังระหว่างบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กกับทางผู้ ปกครองและชุมชน 
เนื่องจากเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้ผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็ก
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ได้พัฒนาแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเล็กท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาวที่เป็นรูปธรรม ในการดึงชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน การเชิญผู้น าชุมชน
เป็นวิทยากร การประสานทางชุมชนเพ่ือขอพาเด็กไป
ทัศนศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการ 4) ความ
ร่วมมือรวมพลังระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับทาง
คณะนักวิจัย ทางผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กได้
ติดต่อประสานงานกับทางคณะผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ 
เพ่ือขอความคิดเห็นในเรื่องการด าเนินงานที่มีปัญหา
เกิดขึ้นในขณะด าเนินการตามโปรแกรมฯ 5) ความ
ร่วมมือรวมพลังระหว่างบุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เนื่องจากการที่ทางศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
ด าเนินการตามโปรแกรมของทางคณะนักวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้ทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วม
ด าเนินการตามโปรแกรมฯ ตื่นตัวมากขึ้นและ
ประสานการด าเนินงานและให้ความช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการด าเนินการตามโปรแกรม และ
นอกจากนี้คณะนักวิจัยเป็นคนในหน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงท าให้สามารถ
ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าวได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 4) การด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าผู้บริหารและ
ผู้ดูแลเด็กได้เรียนรู้จากการเข้าอบรมโปรแกรมฯ
หลายอย่างคือท าให้ได้แนวคิด หลักการการด าเนินการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ ชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ 
คิดว่าเห็นเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการให้เกิดพัฒนาการของเด็กปฐมวัยพร้อมๆ 

กันทุกด้าน ได้แนวคิดในการประเมินด้วยการน า
ผู้ปกครองเข้ามาร่วมในการประเมินด้วยหลักการ
ประเมินทั้งการประเมินเชิงคุณภาพจากการสังเกต
และการสัมภาษณ์ซึ่งจะต้องได้เห็นพฤติกรรมของเด็ก
ที่เกิดขึ้น และการประเมินเชิงปริมาณจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน  
 5) การด าเนินการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าผู้ดูแล
เด็กและผู้บริหารศูนย์ด าเนินการที่จะส่งเสริมเรื่อง  
การบริหารจัดการดังนี้คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน 
ที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม
ร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการจัด
ประชุมเชิญผู้ปกครองและผู้น าชุมชนเข้ามาร่วม    
คิดร่วมวางแผน โดยให้ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน 
เป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง จะได้มีใจช่วย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นผลดี
อย่างมากต่อทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) การจัดการ
สภาพ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารศูนย์ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายนอกศูนย์ฯ เช่น การปรับให้มี
สนามเด็กเล่นให้เด็ก เพ่ือที่จะได้ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ ด้วยการ
ปลูกต้นไม้ ให้ร่มรื่นมากขึ้น การจัดมุมธรรมชาติเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระของเด็กที่วางอย่าง
สวยงามด้วยเปลือกหอย หินต่างๆ มีการปรับสภาพ
พ้ืนที่ไม่ให้เด็กลื่นและหกล้มง่าย ปรับแยกห้องอาหาร
ออกจากห้องเรียน การจัดห้องต่างๆ ให้มีถ่ายเทของ
อากาศและแสงสว่าง 3) การจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านสุขอนามัย โภชนาการ ความปลอดภัย และ
ความสะอาด โดย 3.1) ด้านสุขอนามัย มีการจดบันทึก 
สุขภาพเด็กประจ าวัน การบันทึกพฤติกรรมในภาพรวม
ของเด็กประจ าวัน การจัดห้องเรียน ห้องอาบน้ า      
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ห้องส้วม ห้องอาหาร ที่ดื่มน้ าให้ถูกสุขลักษณะ     
3.2) ด้านโภชนาการ ได้แก่ การเข้าไปร่วมกับแม่บ้าน
ก าหนดเมนูอาหารเพ่ือสุขอนามัยของเด็กให้ได้รับ
ประทานอาหารครบตามหมวดหมู่ที่ เด็กต้องการ  
3.3) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดูแลความปลอดภัย
ให้เด็กอยู่ตลอดเวลา การจัดห้องเรียน สนามเด็กเล่น 
และเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัย การจัดเก็บยาให้อยู่
ในที่ปลอดภัย พ้นจากมือเด็ก และ 3.4) ด้านความ
สะอาด ได้แก่ ท าความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียน 
การสอน ของเล่นเด็กทุกชิ้น ท าความสะอาดห้องเรียน 
ห้องอาบน้ า ห้องส้วม ห้องอาหารให้สะอาด เรียบร้อย 
และไม่ส่งกลิ่นเหม็น 
 6) การประเมินตนเอง และน าผลการประเมิน 
ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่า
จากการที่โปรแกรมฯ ก าหนดให้มีการบันทึกอนุทิน
และแบบบันทึกพฤติกรรมในภาพรวมประจ าวันของ
เด็กประจ าวัน ท าให้ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารศูนย์
มาร่วมกันบันทึกลงแบบบันทึกอนุทินและแบบบันทึก
พฤติกรรมในภาพรวมประจ าวัน ซึ่งเป็นการประเมิน
ตนเองประจ าวันของบุคลากรศูนย์ว่าได้ด าเนินการ
อะไรไป แล้วผลจากการด าเนินการเป็นอย่างไร แล้ว
จะปรับปรุงในวันต่อไปอย่างไร เด็กได้พัฒนาการตาม
ตัวบ่งชี้ที่ทางคณะนักวิจัยสังเคราะห์ขึ้นหรือไม่      
ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเองของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดขึ้น และมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 7) เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการ
ดีขึ้น พบว่าเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการดี
ขึ้นได้ โดยให้เหตุผลรวม 5 ประการคือ 1) การที่ได้
ด าเนินการตามโปรแกรมท าให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้องการด าเนินการในหลายส่วนประกอบกันทั้งเรื่อง
การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก การจัดการเรื่องสุขอนามัยของเด็ก 

การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับชุมชน 2) จากการที่มีการประเมินตนเองจากการ
บันทึกอนุทินประจ าวันและการบันทึกพฤติกรรมใน
ภาพรวมประจ าวันของผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็ก  
3) การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) การท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก และ 5) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
เรื่องพัฒนาการของเด็ก ท าให้เด็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีพัฒนาการดีขึ้น 
 8) การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าจากโปรแกรมฯ ที่ทาง
คณะนักวิจัยก าหนดให้มีการประเมินจากท้ังผู้บริหาร
ศูนย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ท าให้ทางผู้บริหารศูนย์
และผู้ดูแลเด็กตระหนักและพยายามที่จะพัฒนา
คุณภาพการจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจาก       
มีผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึง  
มุ่งที่จะปรับปรุงงานอย่างเต็มที่ ในทุกด้าน ได้แก่      
การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการด้านสภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก และด้านการจัดการด้านสุขอนามัย การปรับ
บุคลิกภาพของผู้ดูแลเด็กให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ให้
ข้อมูลทั้งสามกลุ่มให้ความเห็นว่า เด็กมีพัฒนาการดี
ขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่ทางคณะนักวิจัยก าหนดขึ้นมา     
และเด็กมีพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากตัวบ่งชี้     
ที่ก าหนด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ความมีวินัย ความประหยัด 
ความกตัญญู การท าความดี ความสามัคคี และการบริหาร 
ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  
 9) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าจากโปรแกรมฯที่ทาง
คณะนักวิจัยก าหนดให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้ผู้ดูแล
เด็กสร้างนวัตกรรมส าหรับใช้กับเด็กของศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการสร้างนวัตกรรม และมีการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนที่จะใช้กิจกรรมหรือ
โครงการที่คิดขึ้นมา และประเมินหลังจากการใช้
กิจกรรมหรือโครงการ โดยใช้การสังเกตและใช้แบบ
ประเมินของทางคณะนักวิจัย ซึ่งจากผลการท าวิจัย
ในชั้นเรียนพบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาขึ้น   
 10) การน าโปรแกรมฯ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป พบว่าผู้ดูแล
เด็กและผู้บริหารศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 
แห่งที่เข้าร่วมกับโครงการวิจัยคิดว่าจะน าโปรแกรมฯ 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่อไป และจะบอกต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณ
ใกล้เคียงให้ด าเนินการด้วย เนื่องจากคิดว่าท าแล้ว
เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่มมีการพัฒนาแผนพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ จะให้ทางศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กพัฒนา
แผนพัฒนาศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2555  
 11) การเสริมพลังอ านาจและการก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามโปรแกรมฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแบบเป็นกัลยาณมิตรหรือแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ผู้ ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าประทับใจ       
ในการก ากับติดตามของผู้ ช่วยนักวิจัย ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเป็นการนิ เทศก ากับติดตามแบบเป็น
กัลยาณมิตรหรือเป็นแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยท าใน
ลักษณะลงไปพาท าไม่ ได้ท าในลักษณะสั่ งการ       
จึงประทับใจวิธีการดังกล่าว ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่        
ให้ความเห็นว่าเพ่ือเป็นการเสริมพลังอ านาจในการ
ท างาน (Empowerment) และการก ากับติดตาม 
(Monitoring) การด าเนินการตามโปรแกรมฯ ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2.5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรม
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทดลองใช้โปรแกรมด้วย
การวิเคราะห์พัฒนาการ/แนวโน้มคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการ (Latent growth 
curve model) ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม คุณภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก และด้านการบริหารจัดการทั้ง 5 โมเดล
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นโมเดลพัฒนาการเชิงเส้นตรง 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ เป็นอัตรา       
การพัฒนาการทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนทดลองใช้ 
(พฤษภาคม 2554) 2) หลั งทดลองใช้  2 เดือน 
(กรกฎาคม 2554) และ 3) หลังทดลองใช้ 4 เดือน 
(กันยายน 2554) พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง       
ของคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ทั้ ง 5 ตัว ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีค่า
ตั้งแต่ 0.265-0.418 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง
เดื อนกันยายน 2554 มี ค่ าตั้ งแต่  0.509–0.681 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัด ครั้งแรก (ML) มีค่าตั้งแต่ 
1.698–2.128 และค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลง 
(MS) มีค่าตั้งแต่ 0.611–0.815 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
ทุกโมเดลทั้ง 5 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล    
เชิงประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราพัฒนาการจาก
เดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 
(B2) อัตราพัฒนาการจากเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง
เดือนกันยายน 2554 (B3) พบว่าอัตราพัฒนาการ
จากเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554 
ของทุกตัวแปรในทุกกลุ่มตัวอย่างมีค่าสูงกว่าอัตรา
พัฒนาการจากเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2554  (B3 > B2)  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
โปรแกรมและผลการใช้โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นอภิปรายผลการวิจัยรวม 2 หัวข้อ หัวข้อ
แรก โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหัวข้อที่สอง ประสิทธิผล
ของโปรแกรมเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

1. โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะแตกต่าง
จากโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยอื่นใน 2 ประเด็นคือ  

1) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารร่วม
ด้วย เนื่องจากการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิด
พัฒนาการได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารให้มีสมรรถภาพการท างานด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก 
1.1) จากการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการ 
ศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ผู้ดูแลเด็กและตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ 2 ตัวบ่งชี้ 
ดังนั้นโปรแกรมจึงต้องพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ด้วย 1.2) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเมื่อน าโปรแกรม
ไปทดลองใช้โปรแกรมจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ ผู้ด าเนินการคือผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหาร ดังนั้นจึงต้องพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ร่วมด้วย 

 2) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีการก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และตัวบ่งชี้ผู้ดูแลเด็กและ
ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ ดังนี้คือ 1) ส่วนของเด็ก
ปฐมวัย คือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งพัฒนาการ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้าน
สติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม  
2) ส่วนของผู้ดูแลเด็ก ทั้งเรื่องของคุณภาพของผู้ดูแล
เด็กด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ
และจิตใจ และ 3) ส่วนของการบริหารจัดการทั้งด้าน
การจัดสภาพ แวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้าน
การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐาน           
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม         
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย        
(2-5 ปี) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2554) มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2551) และมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) Head 
Start and Early Head Start (2010) The National 
Association for the Education of Young Children 
(2010) และ Ministry of Education and Human 
Resources Development (2007) โดยลักษณะ
ส าคัญของโปรแกรมที่พัฒนามีลักษณะส าคัญรวม 5 
ประการคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent & 
Relevant: CR)  2) เฉพาะตัวและเลือกได้ (Personalized 
& Choiced: PC) 3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive 
& Challenging: PC) 4) สุข สนุก และเสริมสร้าง (Bliss, 
Fun & Contributing: BFC) และ 5) ความกว้างและ
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ความลึก (Breath & Depth: BD) โดยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นจะพัฒนาทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหาร ดังนี้ คือ 1) ส่วนของเด็กปฐมวัย คือพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยทั้งพัฒนาการด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการ
ด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม 2) ส่วนของผู้ดูแลเด็ก
และผู้บริหาร ทั้งในเรื่องของคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ
และจิตใจ และการบริหารจัดการทั้งด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจัด
อนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมที่
บูรณาการหลักวิธีการท างานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA แบบ Monitoring การสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือรวมพลัง การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง/
ชุมชน ร่วมกับเนื้อหาสาระของการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักการในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการคือพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญา และด้าน
อารมณ์/จิตใจและสังคม ลักษณะนี้จะท าให้โปรแกรม
แตกต่างจากโปรแกรมเด็กเล็กทั่วๆ ไป ส าหรับการ
อภิปรายในหัวข้อนี้แยกได้ 3 ประเด็นคือ 
  3.1) ผู้ดูแลเด็กมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีขอบเขตของงานครอบคลุม 
พันธกิจของผู้ดูแลเด็ก ทั้ งนี้การด าเนินการตาม
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ โดยผลทางบวก
คือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเด็กต้องท าอยู่แล้ว ไม่ได้เพ่ิมภาระ
งานให้แก่ผู้ดูแลเด็ก แต่ให้วิธีการท างานที่ท าให้ผู้ดูแล
เด็กสามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
และผลทางลบคือการด าเนินการตามโปรแกรม       
เป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรม แต่สิ่งน่า 
ที่ต้องศึกษาการต่อคือผู้ดูแลเด็กที่มีความคิดเห็นเรื่อง
ภาระงานแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาในระดับปฐมวัยต่างกันอย่างไร 
  3.2) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพการท างานของผู้ดูแลเด็กในด้านวิธีการ
ท างานตามหลัก PDCA แบบ Monitoring การจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน และการวิจัยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และ         
มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปคือผู้ดูแลเด็กมี
หน้าที่สอนและท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการท างานให้เกิดคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจศรา ประเสริฐสิน สุวิมล 
ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2556)  
  3.3) การด าเนินการตามโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น จะท าให้เกิดผลดีคือ 1) ช่วยเพ่ิมความ 
สัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร
ศูนย์ และผู้ปกครองมากขึ้น ตลอดจนผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการเข้ามาร่วมวางแผนการ
เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในการสอน การเข้ามาร่วม
ประเมินด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา  
ไชยจูกุล พรรณี บุญประกอบ มนัส บุญประกอบ      
และทัศนา ทองภักดี (2552) และ 2) ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองคือระหว่างผู้ดูแลเด็ก
ด้วยกัน หรือระหว่างผู้ดูแลเด็กกับผู้บริหารศูนย์ 
เครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่าย
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล เครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลดีคือท าให้
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บุคลากรของพัฒนาเด็กเล็กเดียวกัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่ืนตัว และรับแนวคิดของโครงการวิจัยไปด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
  3.4) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีผลต่อ
การพัฒนาผู้ดูแลเด็กเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ วิธีการด าเนินการ เนื้อหาสาระของ
โปรแกรม แผนการด าเนินการตามโปรแกรมรวมทั้งมี
แนวทางการประเมินที่ชัดเจน ซึ่งการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อเนื่องตามไป
ด้วย ซึ่งจากผลการประเมินพบว่าเกิดพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยตามตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์ขึ้น 
  3.5) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นพัฒนา
เด็กปฐมวัครอบคลุมตามตัวบ่งชี้พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทั้งด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้ าน
สติปัญญา และด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม ที่มีการ
จัดหมวดหมู่ของตัวบ่งชี้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานคือ 1) ท าให้ผู้ปฏิบัติเห็น
แนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องจัดกิจกรรมอย่างไร เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 2) สามารถจัด
โปรแกรมในลักษณะที่เชื่อมโยงเป็นขั้นตอนได้ และ 
3) สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พิจารณารวม 3 หัวข้อ ดังนี้คือ 
 1) ผลที่เกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 
กลุ่มคือ 1) ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย จากผลการ
ทดลองใช้โปรแกรมและผลจากการน าร่องขยายผล
การใช้โปรแกรมพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น
ตามตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์ขึ้นดังนี้ 1) พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว พิจารณาจากสุขภาพ

อนามัย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 2) พัฒนาการทางด้านสติ 
ปัญญา พิจารณาจากการรับรู้  ภาษา ความคิด
สร้ า งสรรค์  การ อ่าน และความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 3) พัฒนาการทางด้านอารมณ์/จิตใจ และ
สังคม พิจารณาจากอารมณ์/ลักษณะนิสัย การปรับตัว
เข้าสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการอนุรักษ์
วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม 2) ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้ดูแลเด็ก
จากผลจากการทดลองใช้โปรแกรมและผลจากการ  
น าร่องขยายผลการใช้โปรแกรมพบว่าคุณภาพของ
ผู้ดูแลเด็กเพ่ิมขึ้นทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการ
สอน บุคลิกภาพและจิตใจ และการบริหารด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจัด
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน การ
สร้างเครือข่าย/ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ดูแลเด็ก การวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาตามวงจรการพัฒนา PDCA แบบ Monitoring 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 3) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารศูนย์ จากผลจาก
การทดลองใช้โปรแกรมและผลจากการน าร่องขยาย
ผลการใช้โปรแกรมพบว่าการบริหารด้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้งในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน  การสร้างเครือข่าย/ขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลเด็ก การวิจัยในชั้นเรียน และ
การประเมินเพ่ือพัฒนาตามวงจรการพัฒนา PDCA 
แบบ Monitoring ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ 4) ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปกครอง/ชุมชน จากผลจากการทดลองใช้โปรแกรม
และผลจากการน าร่องขยายผลการใช้โปรแกรมพบว่า
การบริหารด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า ผู้ปกครอง/
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมาขึ้น ทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน

http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
http://envh.anamai.moph.go.th/cbb/html/health5.html
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พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเข้ามาช่วยเหลือในการ
เป็นวิทยากร การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตลอดจนเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการประเมินตาม
โปรแกรมฯ  
 2) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรม
เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับโปรแกรมเดิม จากการศึกษาพัฒนาการ/
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง 5 ตัว อันได้แก่ พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านอารมณ์/จิตใจ
และสังคม คุณภาพผู้ดูแลเด็ก และด้านการบริหาร
จัดการ จากผลการวัดครั้งที่ 1 คือการใช้โปรแกรมเดิม 
และการวัดครั้งที่ 2 และ 3 จากการใช้โปรแกรมเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการวัดครั้งแรก (ML) ของคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้
ทั้ง 5 ตัว มีค่าตั้งแต่ 1.698–2.128 และจากการวัด
ครั้งที่ 2 จากการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นทางบวก มีค่าตั้งแต่ 0.265-0.418 
และจากการวัดครั้งที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
ทางบวกมี ค่ าตั้ งแต่  0.509–0.681 จะเห็ นได้ ว่ า
พัฒนาการของตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทั้ ง 5 ตั ว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการน า
โปรแกรมไปทดลองใช้เป็นโมเดลพัฒนาการเชิงเส้นตรง 
ทั้ งนี้ เนื่ องจากกระบวนการในการเพ่ิมคุณภาพ      
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการด้านการใช้คู่มือของ
โปรแกรมฯ การสร้างเครือข่ายการท างานและความ
ร่วมมือ การวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมี
ส่วนร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชน การพัฒนาการบริหาร
จัดการ การเสริมพลังอ านาจ การก ากับติดตาม และ

การประเมินเพ่ือพัฒนาตามวงจรการพัฒนา PDCA 
แบบ Monitoring และหลักการของ Scottish Executive 
(2004) Frede & Ackerman (2007)  Start & Start 
(2010) และ The National Association for the 
Education of Young Children: NAEYC (2010) คือ 
1) โปรแกรมต้องมีความกว้าง มีความยืดหยุ่น และ
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทที่ท างานอยู่ได้ 
นั้นคือผู้ดูแลเด็กสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
ตามบริบท ตามความเหมาะสมกับกลุ่มของเด็ก       
2) การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควร
ด าเนินการทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน 3) การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมส าหรับ
เด็กปฐมวัยจะต้องมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่มี
ความสนุก และมีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือ
ชุมชนเข้ามา และต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการ
ตามวัยหรือตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น  
4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 5) การจัดโปรแกรมจะต้องมีการประเมิน
โปรแกรมควบคู่ไปด้วยว่าเด็กเกิดพัฒนาการตาม       
วัยหรือตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวของโปรแกรมส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมขึ้นอันเป็นข้อดีของโปรแกรม และองค์การ
บริหารส่ วนต าบล เทศบาลที่ ด า เนินการตาม
โปรแกรมยู่ระหว่างการขยายผล จะเกิดผลดีมาก
ยิ่งขึ้นหากได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
ขยายผลต่อเนื่องไป 
 3) แนวทางการตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาได้รวม 2 หัวข้อคือ 
  3.1) การตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการประเมินแบบการวิจัย
และพัฒนาทั้งในลักษณะที่เป็นการวิจัยแบบองค์รวม 
(Summative research) และการวิจัยเพ่ือศึกษา
แนวโน้มระยะยาว (Longitudinal research) เพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มและพัฒนาการของคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก  ซึ่ งจาก
การศึกษาทั้งสองวิธีพบว่าได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน 
นอกจากนี้ การตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฯ 
ได้รับการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ทั้งหมดทั้งบุคลากรภายในและภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคทุกวิธีที่เป็นที่
นิยมใช้ อย่างไรก็ตามในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้
เป็นการประเมินแบบเต็มรูปตามรูปแบบการวิจัย   
เชิงประเมิน เช่น การประเมินแบบ Outcome 
mapping การประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบการประเมินโปรแกรมต่อไป 
  3.2) แนวทางการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้หลายวิธีในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมร่วมกัน ซึ่งส่งผลทั้งทางบวก
และทางลบ กล่าวคือทางลบผู้ดูแลเด็กจะใช้ เวลาใน
การประเมินค่อนข้างมาก จากการที่มี เครื่องมือ
ประเมินมาก และการวิเคราะห์ผลการประเมินมาก 
ส่วนผลทางบวกคือท าให้ได้ผลการประเมินที่ชัดเจน
และครอบคลุม ตลอดจนผู้ดูแลเด็กได้เรียนรู้วิธีการ
ประเมิน เห็นประโยชน์จากการประเมินด้วยวิธีการ
ดังกล่าวตามโปรแกรม และมีผู้ดูแลเด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมทดลองใช้ ขออนุญาต
น าเครื่องมือประเมินดังกล่าวไปใช้ต่อเนื่อง  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผลจากการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้ได้โปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ตลอดจนเหมาะสมกับบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ได้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม
(Multi-group) ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัดทั้งด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) จากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยง (Reliability) แล้ว                      
         3. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการ
ประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระยะยาวต่อไป 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลที่
ด าเนินการตามโปรแกรมยู่ระหว่างการขยายผล จะ
เกิดผลดีมากยิ่งขึ้น หากได้เผยแพร่โปรแกรมฯ ไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายผลต่อเนื่องไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มจังหวัดมากยิ่งขึ้น เ พ่ือที่จะได้ข้อค้นพบ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการออกแบบการประเมินโปรแกรม
โดยท าการประเมินแบบเต็มรูปตามรูปแบบการวิจัย
เชิงประเมินต่อไป เช่น การประเมินแบบ Outcome 
mapping การประเมินแบบ 360 องศา 

3. ผู้ดูแลเด็กที่มีความคิดเห็นเรื่องภาระงาน
แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยต่างกันอย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจสอบทาง
วิชาการสาขาการศึกษาทั้งสองท่านคือ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย และศาสตราจารย์ ดร. 
สุวิมล ว่องวาณิช และที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ     
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าในการอ่านและให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยอย่างดียิ่ง 
ตลอดจนคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย และการให้สัมภาษณ์
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย และ
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
สัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผู้วิจัย และให้ความร่วมมือเป็น
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สนับสนุนการท าวิจัยครั้งนี้ 
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