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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของแนว
ทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง วิธีด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1 สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง และขั้นที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 42 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 4 คน คือ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา/นักวิชาการศึกษา และ ครู รวมทั้งสิ้น 168 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) แนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย 3 ด้าน  15 องค์ประกอบ มี
จ านวนแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้น 95 แนวทาง ดังนี้ 1.1 ด้านการบริหารงาน มี 5 องค์ประกอบ 35 แนวทางปฏิบัติ เช่น 
ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มี 5 องค์ประกอบ 31 
แนวทางปฏิบัติ เช่น มีการก าหนดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และจัดท าแผนการจัดหางบประมาณ และ 1.3 ด้านการ
บริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบ 29 แนวทางปฏิบัติ เช่น มีการปฐมนิเทศบุคลากร รวมทั้งการอบรมและศึกษาดู
งาน เป็นต้น 2) แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 ด้าน 15 องค์ประกอบ และ 95 แนวทางปฏิบัติ มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.92) และมีค่า 
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.61) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 4.00 
ค าส าคัญ: วงจรคุณภาพ,  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 
               The purposes of this research were to: 1) construct  the guidelines for implementing the quality 
cycle into management standards of child development centers; and 2) study the suitability and 
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possibility of the guidelines for implementing the quality cycle into management standards of child 
development centers in Angthong province. This research had 2 steps: step 1 construct the guidelines for 
implementing the quality cycle into management standards of child development centers by using the 
samples which were 5 purposively selected experts for answering the three-rating scale questionnaire, 
and the data were then analyzed by IOC, and step 2, study the suitability and possibility of the guidelines 
for implementing the quality cycle into management standards of child development centers by using 
the population 168 officers from 42 provincial administrative organizations (4 persons from each 
organization), including chief executives of the provincial administrative organizations, chief administrator 
of the provincial administrative organizations, educational directors/academic service officer, and teachers 
for answering the five-rating scale questionnaire with the reliability of .99, and  the data were then 
analyzed by mean and standard deviation. The results indicated that: 1) guidelines for implementing the 
quality cycle into the management standards of child development centers had 3 strategies with 15 
components and 95 instructions as follows: 1.1 administration which had 5 components with 25 
instructions, such as explore the needs of the community in setting up a child development center; 1.2 
budget management which had 5 components  with 31 instructions, such as defining the expenses and 
making a budget plan; 1.3  human resources management which had 5 components  with 29 instructions, 
such as orientation and training; and 2) guidelines for implementing the quality cycle into the 
management standards of child development centers which had 3 strategies with 15 components and 95 
instructions were found to have overall suitability at a high level (µ = 4.92) and overall possibility also at a 
high level (µ =4.61) with were higher than the threshold set at 4.00. 
Keyword: Quality cycle ,The management standards of child development centers 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองนั้น  
ถือว่าเป็นไปตามพระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553    
ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถือปฏิบัติ   
ตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยก าหนดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน    
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
การย้าย /รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การยุบเลิกศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก  เ ป็ นต้ น  ด้ า นก า ร บริ ห า ร งบป ระ มา ณ           
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการด าเนินการงบประมาณ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จากงบประมาณเงินรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และด้านการ
บริหารงานบุคคล  หมายถึง การสรรหา/เลือกสรร     
และการปรับสถานภาพ  การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก  การก าหนดค่าตอบแทนสิทธิ  สวัสดิการ        
เป็นต้น [1] 
     แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาในการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์ ระดับการศึกษา
ค่อนข้างต่ า  งบประมาณไม่ เพียงพอ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่คล่องตัว  อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน  
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ไม่มีการ
ก าหนดนโยบายและแผนที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างชัดเจน  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนน้อย ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินผลพัฒนาการ  
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บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยการให้ทุนการศึกษาตอ่แตย่งั
ไม่ครบทุกคน ไม่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [2] 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการบริหารงบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่ละประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรที่กรมส่งเสริมการปกครอง ปัญหารองลงมาคือ 
การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด [3] 
     ส าหรับสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง จากการที่ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สรุปได้ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร 
งบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่คล่องตัว อุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอน
ไม่ เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และต้องมีการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้องมีคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อช่วยในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์ ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยการก าหนดนโยบายในการบริหารอย่างชัดเจน [4] 
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไม่เพียงพอต่อการดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ด าเนินงานตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
เช่น ขาดการวางแผน การประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในการด าเนินงาน [5]     
     ตามคู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือนโยบายของรัฐที่ร่วมกันช้ีแนะ และป้องกันปัญหา
ของสังคมตามกาลเวลา เช่น มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) [6] เนื่องจาก    
วงจรเดมมิ่งหรือวงจร PDCA เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ    

เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในผลงานขององค์กร ผู้วิจัยจึงยึดการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ ใ ช้ ในการสร้าง       
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ    
     จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความ
สนใจในการสร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้เป็น
คู่มือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง              
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อสร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง 
     2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน  
ด้ านการบริ ห ารจั ด การของศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก         
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ขั้นตอนที่ 1  สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
     ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทางการศึกษา และมี
ประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี   
จ านวน 5 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)     
     ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางการด า เนินงานตามวงจรคุณภาพ          
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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     ประชากร ศึกษาจากประชากรทั้ งหมด ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน      
42 แห่ง โดยมี  ผู้ ให้ข้อมูลแห่งละ 4 คน คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 168 คน  
  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ          
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3.2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ         
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน   
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏี    
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามมาตรฐานการด า เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [1] และแนวคิดการ
บริหารงานเ ชิ งคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA          
ของแอดวาร์ดเดมมิ่ง [7] แล้วน ามาสังเคราะห์และ    
บูรณาการ  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้             
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน    
ด้ านการบริ ห ารจั ด การของศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก          
แสดงดังรูปที่ 1   

 
   
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน  ดังนี้ 
     5.1 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
          5.1.1  ผู้ให้ข้อมูล 
              ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการ

บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                          
และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดย
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Nonprobability sampling)  
ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [8]   
          5.1.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               แบบประเมินความตรงของเนื้อหา ได้แก่  
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  การบริหารงาน 
2.  การบริหารงบประมาณ 
3.  การบริหารบุคคล 

การบริหารงานเชิงคุณภาพ 
ตามวงจรคณุภาพ PDCA ประกอบด้วย 

P   =  การวางแผน 
D  =  การปฏิบัตติามแผน 
C  =  การประเมินผล   
A  =  การปรับปรุงและพัฒนา  

 

แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ สู่มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 
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ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง
และหลักวิชา ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่ ม าตรฐานด้ านการบริห ารจั ดก ารของ          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 95 ข้อ  
ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ระดับ โดยพิจารณา
และแสดงความคิดเห็นว่า “ตรง” “ไม่แน่ใจ” หรือ    
“ไม่ตรง” และข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
          5.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณา
แสดงความคิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง 
ด้วยตนเองและรอรับกลับ 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
          5.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
               น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจ านวน 5 
ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเนื้อหา และ
น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยน ารายการ
ที่ได้ค่าความสอดคล้อง 0.8 - 1.0 มาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งได้แนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ สู่มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ด้าน จ านวน 95 
รายการปฏิบัติ จ าแนกเป็นด้านการบริหารงาน จ านวน 
35 รายการปฏิบัติ ด้านการบริหารงบประมาณ จ านวน 
31 รายการปฏิบัติ และด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 
29 รายการปฏิบัติ   
 
     5.2 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็น  
ไปได้ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ       
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
               กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ผลการวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.99                 
               ประชากร ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 42  
แห่ง  โดยมีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ  4  คน  คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และ ครู  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 168 คน   
          5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 95 ข้อ ซึ่งมี
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
          5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือเชิญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้ประชากรด้วยตนเองจนครบ 168 ฉบับคิดเป็น      
ร้อยละ 100 
          5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
               วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าเฉลี่ย 
(Mean) ของคะแนนความคิดเห็น จ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบ และโดยภาพรวม โดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 
ขึ้นไป จึงถือว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
     แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผู้วิจัย
สร้าง มีความตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ด้าน 15 องค์ประกอบ 95 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่  
     6.1 ด้านการบริหารงาน มี 5 องค์ประกอบ 35 
แนวทางปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขั้น
การวางแผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความพร้อมด้านงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานที่ และโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่
รับผิดชอบและมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้น
การปฏิบัติตามแผน องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า



62                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2562        
 

โครงการและแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความ
เห็นชอบสภาท้องถิ่น มีการจัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าแผนด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขั้นการประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบล
ประเมินความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และในข้ันการปรับปรุงและพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดตั้ง      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
และพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป 
     6.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มี 5 องค์ประกอบ      
31 แนวทางปฏิบัติ เช่น การบริหารงบประมาณเงิน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้ันการวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และจัดท าแผนการจัดหางบประมาณของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย แผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ และพัสดุรายปี ขั้นการปฏิบัติตาม
แผน องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ มีการ
จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ 
เพื่อการรายงานและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ข้ัน
การประเมินผล การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามขั้นตอนมีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่ก าหนด และในขั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน า
งบประมาณที่ ได้รับไปใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
โดยด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการต่าง ๆ เป็นไป
ตามขั้นตอนรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในด้านของ
การบริหารงบประมาณ 
     6.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบ 29 
แนวทางปฏิบัติ เช่น การพัฒนาบุคลากร ในขั้นการ
วางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการวางแผน
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การปฏิบัติตามแผน องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ปฐมนิเทศบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการ
อบรมและศึกษาดูงาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร             
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการให้ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ขั้นการประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ และในขั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการพัฒนาบุคลากรและ
มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงในครั้งต่อไป  
 
7. อภิปรายผล 
     7.1 จากการศึกษาความเหมาะสมของแนวทาง            
ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู จ านวน 168 คน 
เห็นว่าแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้กับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านการบริหารงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ต้องประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการวางแผนคือองค์การบริหารส่วนต าบล          
มีความพร้อม ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่     
และโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ 
และมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าโครงการ
และแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความเห็นชอบสภา
ท้องถิ่น มีการจัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดท าแผนด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท า
ระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขั้นตอนการประเมินผล คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ประเมินความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา         
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาในการด าเนินการ       
ครั้ งต่ อ ไป  สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงาน             
เชิงคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง        
และสอดคล้องกับ โฉมฉาย  กาศโอสถ [9] ได้กล่าวไว้ว่า 
การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือคณะท างานที่ส าคัญเริ่มจากภารกิจ 
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จุ ดหม ายแ ละแผ น  ซึ่ ง เ ป็ น ห รื อ ค่ า ชด ใ ช้ ต่ า ง  ๆ            
การตัดสินใจถึงสิ่งที่จะท าในอนาคตด้วยวิถีทางที่ดีที่สุด 
และยังเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าของผู้บริหารว่าจะท า
อะไร เมื่อไหร่และใครเป็นผู้ท าโดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบาย โครงการ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางในการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  ใช้กระบวนการบริหารงาน
เชิงคุณภาพและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารงาน การบริหารงานอย่างเป็นระบบต้องใช้
กระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพ PDCA  เพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จ ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม  
และพัฒนาอย่างเต็มที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
     จากการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางผลการศึกษา 
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/
นักวิชาการศึกษา และครู จ านวน 168 คน เห็นว่า
แนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้กับ
บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจั งหวัดอ่ า งทอง ด้ านที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด           
คือ ด้านการบริหารงาน การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้องประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ ขั้นตอน
การวางแผน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวที
ประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนในการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน คือ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอ     
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับเพื่อให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบ      
จากสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
โดยจัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอน
การประเมินผล คือ องค์การบริหารส่วนต าบลประเมิน
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และรายงานการย้าย/     
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา          
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการ

ปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ ภัคจิรา อาลัยญาติ [10] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน
หลักสูตร ควรติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลมา
ปรับปรุง ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลควบคุม 
และด าเนินการ  ตามแผนที่ก าหนดทุกขั้นตอน และจัด
อบรมให้ความรู้แก่ครูในการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน ด้านการนิเทศการศึกษาควรน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีการนิเทศ การจัด
ประสบการณ์ และก าหนดให้ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ
เป็นระยะ ด้านการวัดและประเมินผล ควรด าเนินงาน
ตามขั้นตอนที่หลักสูตรก าหนด มีการวัดและประเมินผล  
ที่หลากหลาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป   
     ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินงาน      
ตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ดังนี้ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เพื่อจะได้มีข้อมูล       
ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ในการวางแผน การวางแผน
เพื่อเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ า เป็น เพื่อให้การ
ด า เ นิ น ง าน บร รลุ เ ป้ า หม ายแ ละ เ กิ ดปร ะ โ ยชน์            
การด าเนินการตามแผนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ การตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงส าหรับน ามาใช้ในการ
พัฒนาการการบริหารจัดการที่ให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเช่ือว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดแนวทาง
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพดังกล่าวข้างต้นไปใช้  
จะเป็นส่วนช่วยให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประสบความส าเร็จ น าไปสู่การมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      8.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ควรศึกษาและท าความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1    
การวางแผน (Plan) โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ ขั้น
ที่ 2 การปฏิบัติตามแผน ( Do) เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Check) 
และขั้นที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Act) เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงส าหรับน ามาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน า
แนวทางที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     8.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง      
ควรน าผลการศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติจริง โดยปรับเปลี่ยน      
ได้ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ เพื่อให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั งกัดมีการด า เนินงานที่ ได้
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการตามที่กรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้   
8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข อ ง อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ใ น ด้ า น อื่ น ๆ           
เช่น ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร      
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน       
และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
8.2.2 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล หรือในจังหวัดอื่น  
8.2.3 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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