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บทคัดยอ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดับการบริหารเชงิกลยทุธศนูยพฒันาเดก็เล็ก 
2) ระดับการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 จำนวน 136 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน  
ผูใหขอมูล ประกอบดวย 1) ผูบริหาร/ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/นักวิชาการ
ศกึษา 2) ครผููดแูลเดก็/ผูชวยครผููดแูลเดก็ และ 3) ผูปกครองเดก็ทีเ่ปนคณะกรรมการศนูย จำนวน 408 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ 

รายดาน ไดแก ดานการกำหนดทิศทางขององคกร ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการกำหนด
กลยุทธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ และดานการควบคุมและการประเมินผล  

2. การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
ดานการบริหารจัดการ และ ดานบุคลากร และพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
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3. การบริหารเชิงกลยุทธ ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม สงผลตอการดำเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยสามารถทำนายไดรอยละ 39.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of strategic management of child 

development centers; 2) the level of the operation of child development centers; and  

3) strategic management affecting the operation of child development centers. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling, was 136 child development 

centers under the jurisdiction of local administrative organizations of lower center region 2. 

The 408 respondents consisted of 1) administrators/directors/chiefs/ officers of education 

division, 2) teachers/teacher assistants, and 3) guardians who were school committee. 

The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows:  

1. The strategic management was at a high level both overall and specific 

aspects: organizational direction setting, environmental analysis, strategy formulation, 

strategy implementation, and strategy evaluation and control. 

2. Overall the operation of child development centers was at a high level. When 

classifying each aspect, 3 aspects were at the highest level: academic and curricular 

activities, management and personnel. There were 3 aspects at the high level: buildings, 
environment and security, network promotion on early childhood development, and 

participation and contribution from all sectors. 

3. The environmental analysis was strategic management that predicted the 
operation of child development centers at the percentage of 39.70% with statistical 

significance at. 01.  

 

Keywords:  strategic management, child development center, local administrative organization 
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บทนำ 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กอายุแรกเกิดถึง 

หาขวบใหมีความพรอมทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา นับเปนภารกิจที่ 

หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองตระหนักและใหความสำคัญ เพ่ือใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยาง 

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551: 1) สอดคลองกับปรัชญา 

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดวา “การศึกษา

ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึงหาป บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดู และการสงเสริมกระบวน 

การเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม 

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน  เพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 5) ดังน้ัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2551 กำหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก

และผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเล้ียงดู  

การสรางประสบการณ การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็ม 

ตามศักยภาพ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: คำนำ)             

ดังน้ัน ในการบริหารและจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเก่ียวของใน 

การจัดการศึกษามีความจำเปนตองศึกษาในเร่ืองของการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารองคกรของตนเองไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นวาการบริหารเชิงกลยุทธนั้น เปนศาสตรและศิลปสำคัญท่ีผูบริหาร 

และบุคลากรในองคกรท่ัว ๆ ไป รวมถึงสถานศึกษาควรทำความเขาใจอยางลึกซ้ึง โดยเฉพาะสถานการณ

ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง  ทำใหองคกรตองปรับตัวใหสอดคลอง 

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด การประยุกตหลักการและแนวคิดของการบริหาร 
เชิงกลยุทธไปใชในการบริหารงานจะทำใหองคกรสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสบ 

ความสำเรจ็ และมีพัฒนาการที่ยั่งยืน (จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ  เขจรนันท, 2548: คำนำ)          

จากหลักการและขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การนำหลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
เชิงกลยุทธมาใชในการบริหารองคกร จะชวยใหการบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี

ตองการได ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะใหคำตอบพ้ืนฐานสำคัญแกองคกร คือ เราจะทำอะไร เราจะ

ทำเพ่ือใคร เราจะตองบรรลุเปาหมายอะไร และเราจะบรรลุเปาหมายอยางไร การบริหารเชิงกลยุทธ 

มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางขององคกร 

การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล (จินตนา บุญบงการ 
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และณัฏฐพันธ  เขจรนันท, 2548: 19) ซึ่งถือวาเปนแนวดำเนินการที่มีความตอเน่ืองและนาจะเปน

แนวทางหน่ึงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาที่เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่ทำ

หนาท่ีใหการศึกษาและพัฒนาผูเรียนที่เปนทรัพยากรบุคคลของชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี

ตองการได ประกอบกับสถานศึกษาเริ่มมีความเปนอิสระทางการบริหารมากขึ้น อันเนื่องมาจาก 

การกระจายอำนาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายดานการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  เพ่ือใหเด็กปฐมวัย ไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนให

บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะการพัฒนาการ 

ในชวงปฐมวัย เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการในชวงตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาทั้ง 

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม การพัฒนาการในชวงปฐมวัย  จึงจำเปนตอง 

ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธีและมีคุณภาพ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำหนาท่ี

ในการบริการสาธารณะใหแกประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเกี่ยวของ

ใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ (กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน, 2553: 2) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ .2542 ภายใตการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนมา

จากหนวยงานตาง ๆ ถือวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 8 และมาตรา 4 แตก็ยังมีความแตกตางหลากหลายท้ังในดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก 

ดานบุคลากร  ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับผิดชอบภารกิจการดำเนินการจัดการศึกษาใหได

คุณภาพและมาตรฐาน สามารถใหบริการตอบสนองชุมชน ดานการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย  
อายุ 2-5 ขวบ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: 1)   

จากการเปล่ียนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอง 

ลักษณะ คือ 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับ

การถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับถายโอน

จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ

รวมกับวัดหรือมัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองท้ังหมด อีกท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ไดรับถายโอนมาจากหนวยงานตาง ๆ นั้น บางแหงต้ังอยูในเขตพื้นท่ีของโรงเรียน และเขตพ้ืนท่ี

ของวัดหรือมัสยิด จากความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของ 

คณะกรรมการบริหารแตละแหง ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน ตองเตรียม 

ความพรอมในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางท่ีกำหนดไดดวยดีและ 

มีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคม ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือให 

ผูปกครองมีความเช่ือถือ ศรัทธา ไววางใจ และม่ันใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงเปนภารกิจท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาท 

ที่สำคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังส้ิน ในฐานะหนวยงานซ่ึงมีภารกิจหนาท่ี

รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   

        จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใหการจัดการศึกษา

สำหรับเด็ก ตรงกับวัยอยางเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการของผูปกครอง เตรียม 

ความพรอมในการท่ีจะพัฒนาในระดับสูงข้ึน และใหทราบวาผูบริหารมีการบริหารเชิงกลยุทธ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเร่ืองใดบาง เพื่อที่จะนำผลการศึกษาท่ีไดนี้ไปปรับปรุงการดำเนินการจัด 

การศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอไป  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 

2.  เ พ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 
3.  เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนปจจัยซ่ึงสงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 
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สมมติฐานการวิจัย 

การบริหารเชิงกลยุทธเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

1.  การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภาคกลางตอนลาง 2 ซึ่งกระทำอยางตอเน่ืองสอดคลองกับสิ่งแวดลอมมี 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด นำไปสู

การพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการของการกำหนดทิศทางระยะยาว การกำหนด

กลยุทธ การดำเนินกลยุทธและการควบคุมและการประเมินกลยุทธขององคกร ประกอบดวย  

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 2) การกำหนดทิศทางขององคกร  3) การกำหนดกลยุทธ   

4) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และ 5) การควบคุมและการประเมินผล  

2.  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมท่ีผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวมมือกันดำเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก โดยอาศัยกระบวนการเทคนิควิธีที่เหมาะสม ประกอบดวย  

1) การบริหารจัดการ 2) บุคลากร 3) อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) วิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และ 6) สงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย                              

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชสถานศึกษา

เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง                

1. ประชากร ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

สมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จำนวน 210 แหง  

2.  กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
 2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 

ปการศึกษา 2557 มีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
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ประจวบครีขีนัธ ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรปู เครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607- 

610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน  

(proportional stratified random sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 136 แหง 

 2.2 ผูใหขอมูลกำหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีผูใหขอมูลแหงละสามคน 

ประกอบดวย 1) ผูบริหาร (นายก)/ ผอ.กองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/ นักวิชาการศึกษา 

2) ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  และ 3) ผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนย รวมผูใหขอมูล

ทั้งหมด 408 คน  

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร วารสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงช้ีใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา  

ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางขึ้น ไปใหผูเช่ียวชาญจำนวนสามทาน พิจารณาตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกขอท่ีมี  

คาดชันคีวามสอดคลองเทากบั 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามของการบรหิารเชงิกลยทุธ จำนวน 31 ขอ 

และขอคำถามของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 45 ขอ 

 
  

    
 37 25 25 25 25 

 33 22 22 22 22 
 80 54 54 54 54 

 53 35 35 35 35 
 203 136 136 136 136 

 203 136 408 
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ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามในขอ 4 ที่ผานการปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (tryout) กับกลุมที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิด เ ห็นที่ ได รั บก ลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพ 

ดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 และ คุณภาพดานความเท่ียงของการดำเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.95  

ขั้นที่ 7 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีสี่ตอน  ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน 

แบบสำรวจรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

(rating scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

(rating scale)  

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค  

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ภาคกลางตอนลาง 2  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 408 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ

กลับคืนมาจำนวน 408 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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การวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหเก่ียวกับระดับของการบริหารเชิงกลยุทธและการดำเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธการบริหารเชิงกลยุทธกับการดำเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s productmoment correlation 

coefficient: r
xy

)  

3.  การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

4.  ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

ตอนที่ 1 ระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลาง 

ตอนลาง 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก (  = 4.22, S.D. = 0.35)  

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การบริหารเชิงกลยุทธอยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดย 

การบริหารเชงิกลยุทธดานการกำหนดทิศทางขององคกรอยูในลำดบัสงูทีส่ดุ (  = 4.34, S.D. = 0.44)  

รองลงมา ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (  = 4.27, S.D.=0.35) ดานการกำหนดกลยุทธ 
(  = 4.24, S.D. = 0.37) ดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ (  = 4.18, S.D.=0.37) และดานการควบคุม 

และการประเมินผล (  = 4.13, S.D. = 0.42) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่น  ภาคกลางตอนลาง 2  

ตอนท่ี 2 ระดับการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคกลางตอนลาง 2   

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก (  = 4.28, S.D.= 0.28) และเม่ือ

พจิารณา เปนรายดานกพ็บวา การดำเนินงานของศนูยพฒันาเดก็เลก็อยูระดับมากทีส่ดุสามดาน ไดแก  

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในลำดับสูงที่สุด (  = 4.74, S.D.=0.31) รองลงมา ไดแก 

ดานการบริหารจัดการ (  = 4.64, S.D. = 0.38) ดานบุคลากร (  = 4.59, S.D. = 0.27) ตามลำดับ 

และอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (  = 4.29,  
S.D. = 0.47) การสงเสรมิเครอืขายการพฒันาเดก็ปฐมวยั (  = 3.77, S.D. = 0.31) และดานการมสีวนรวม 

และการสนบัสนนุจากทกุภาคสวน (  = 3.71, S.D. = 0.31)  ตามลำดบั ดงัปรากฏในตารางที ่3 

 

 
 

 x̄ S.D.  
  (X1) 
  (X2)  
  (X3)  
  (X4) 
  (X5) 

4.27 

4.34 

4.24 

4.18 

4.13 

0.35 

0.44 

0.37 

0.37 

0.42 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 

 4.22 0.35   

(n =136) 
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ตอนท่ี 3   การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารเชิงกลยุทธซึ่ ง 

มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง  

0.524 - 0.906 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธกับ 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.387 - 0.630 ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ภาคกลางตอนลาง 2  

 

 x̄ S.D.  
  (Y1)                                 
  (Y2)       
   (Y3)    
  (Y4)   
  (Y5)         
  (Y6)  

4.64
4.59 
4.29 
4.74 
3.71 
3.77 

0.38
0.27 
0.47 
0.31 
0.31 
0.31 

 
 

 
 

 
 

2 
3 
4 
1 
6 
5 

 4.28 0.28   

 (n = 136) 
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**  .01 

 
 

 
 

 
 
 

 (X
1)  (X

2) 

 (X
3)  (X

4)  (X
5)  (y

tot
) 

  (X1) 1.00   
  (X2)  0.880** 1.00   
  (X3)  0.756** 0.896** 1.00    
  (X4) 0.524** 0.684** 0.750** 1.00   

 (X5) 0.671** 0.857** 0.904** 0.906** 1.00  

  (ytot) 0.630** 0.580** 0.527** 0.387** 0.432** 1.00 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงาน 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

ผลการวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารเชิงกลยุทธ 

ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (X
1
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผันแปรของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอน

ลาง 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.397 ซึ่งแสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธ  ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมสามารถทำนาย  
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
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      สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

      
tot

= 2.16+ 0.50 (X
1
) 

      สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

      Z 
 tot

 = 0.63 (Z
1
) 

ดังปรากฏในตารางที่ 5  

 

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

     (n = 136) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 1 4.21 4.21 88.16** .00 
Residual 134 6.40 0.04   

Total 135 10.62   
 b Beta SEb t Sig. 

 2.16 0.22 9.50** .00 
(X1) 0.50 0.63 0.05 9.39** .00 

**  .01 
R = 0.630 R2 = 0.397 SEE. = 0.219 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธ
และการดำเนินงานศนูยพฒันาเดก็เลก็ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคกลางตอนลาง 2 

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 จากแบบสอบถามปลายเปดพบวา ผูดูแลเด็ก
สวนใหญมีอายุมาก ขาดการพัฒนาความรู ความสามารถทำใหการบริหารไมดีเทาท่ีควรผูบริหาร 

ไมใหความสำคัญของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนจากวัดมีการบริหารงานท่ีแตกตางจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรสงผูดูแลเด็กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ใหมีความรู ความสามารถครอบคลุมทุกดาน ผูบริหารควรใหความสำคัญในการพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากวัดควรเลือกรูปแบบ
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การบริหารงานโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารทั้งหมด เพ่ือจะไดบริหารเปนแนว 

ทางเดียวกัน 

ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคกลางตอนลาง 2 พบวาผูดูแลเด็กสวนใหญยังไมไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ การดำเนิน

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมสามารถทำไดเต็มที่เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับถายโอนต้ังอยูใน

พื้นที่ของโรงเรียน เคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กมีนอย ไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก และวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใชสำหรับเด็กบางอยางไมสามารถดำเนินการจัดซื้อไดเนื่องจากผิดระเบียบ เชน เครื่องแตงกาย 

แปรงสีฟน ยาสีฟน 

ขอเสนอแนะในพัฒนาการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรจัดสรรตำแหนงขาราชการครูใหไดครบตามจำนวนผูดูแลเด็ก 

ที่มีคุณสมบัติครบถวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่

ของตน ควรจัดใหมีเคร่ืองเลนสนามใหเพียงพอสำหรับเด็ก และแกไข ปรับปรุงระเบียบใหครอบคลุม

อุปกรณเครื่องใชสำหรับเด็ก 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ภาคกลางตอนลาง 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การบริหาร

เชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการกำหนดทิศทางขององคกรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมและ 

การประเมินผล ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของหลัก 
การบริหารเชิงกลยุทธเปนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผูบริหารจะตองทำการวิเคราะหและ

ประเมินปจจัยตาง ๆ จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมขององคการ เพ่ือจัดทำแผนงาน

ดำเนินการท่ีเหมาะสมที่สุดใหงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตามท่ีกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น (2553: 7) ไดกำหนดหลักการของการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี  

1) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลัก 
การอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเดก็เปนสำคัญ โดยคำนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล และ 

วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผาน 

การเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดำรงชีวิตประจำวัน
ไดอยางมีคณุภาพและมีความสุข 5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา

ในการพัฒนาเด็ก สอดคลองกับผลงานวิจัยของอุทุมพร  พัชรารัตน (2547: 65-66) ไดศึกษา 
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ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ

การจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในหาดาน โดยรวม

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน มีระดับ

ปฏิบัติงานจากมากไปนอยสามอันดับแรก การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดานการกำหนด

ทิศทางของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย ดานการควบคุมเชิงกลยุทธ ตามลำดับ 

2.  การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลาง

ตอนลาง 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การดำเนินงาน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก  

การบริหารจัดการ บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การสงเสริมเครือขาย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ตามลำดับ  

ทั้งน้ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน

เดียวกันเปนการกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยกำหนดวัตถุประสงคหลัก คือ 1) สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดาน (รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา) 2) พัฒนาเด็ก

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัย 3) สงเสริมใหปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันและอยูรวมกับคนอื่นในสังคม 4) แบงเบาภาระของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู   

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน 5) สงเสริม 

ความรักเอ้ืออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 

2553: 27) ซึ่งสอดคลองกับสุชาดา  แขวงเมือง (2555: 64-69) ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองคาย พบวา การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคสวน 

3. การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดำเนิน

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70  

ทั้งนี้จากการเปล่ียนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสองลักษณะ คือ 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับการถายโอน

จากกรมพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอนจากกรม 

การศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังน้ี รูปแบบท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการรวมกับวัดหรือ

มัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองทั้งหมด  อีกทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน

มาจากหนวยงานตาง ๆ นั้นบางแหงตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน และเขตพ้ืนที่ของวัดหรือมัสยิด 

จากความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกจิ สงัคม และนโยบายของคณะกรรมการบริหารแตละแหง 

ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน ตองเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา และ

พัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางท่ีกำหนดไดดวยดีและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อถือ ศรัทธา ไววางใจ และ

มั่นใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนภารกิจที่สำคัญขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล 

เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทท่ีสำคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กทั้งส้ิน ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังที่ วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18-20) กลาววา การวิเคราะห

สภาพแวดลอม (environmental analysis) คือ การพิจารณา “จุดแข็ง-จุดออน” ภายในองคกร และ 

“โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการบรรลุความสำเร็จตาม

จุดประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเง่ือนไขในระยะที่ผานมา และท่ีเปนปจจัยเง่ือนไขในอนาคต 
ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญไดรับการถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  

และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในขณะน้ัน 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน

จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ

แทนต้ังแตป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอาคารสถานท่ีตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียนทำใหมีขอจำกัดและ 
ขาดโอกาสในการบริหารเชิงกลยุทธ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ทำให 

ไมสามารถดำเนินการไดเต็มท่ี เน่ืองจากขัดตอระเบียบ และกฎหมายบางขอของสำนักงานตรวจเงิน

แผนดิน ดังที่ จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548: 19-20) ไดกลาวไววา  

การกำหนดทิศทางขององคการ  ผูบริหารจะนำขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและ 
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ขอจำกัดมาทำการประมวลผล เพ่ือใชกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ โดยท่ีการกำหนด

ทิศทางขององคการสามารถกระทำไดในลักษณะของการกำหนดภารกิจและการต้ังเปาประสงค 

ขององคการ และสอดคลองกับพักตรผจง วัฒนสินธ และพสุ เดชะรินทร (2548: 13-17) กลาวไววา 

การกำหนดทิศทางองคการ (direction setting) ไดกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา และ

วัตถุประสงคขององคการ การกำหนดทิศทางขององคการจะเปนการบงช้ีวาองคการธุรกิจจะมุงไปใน

ทิศทางใด หรือสาเหตุของการดำรงอยูขององคการ หรือประเภทของธุรกิจที่องคการดำเนินอยู 

นอกจากน้ี การกำหนดทิศทางขององคการจะยังมีสวนชวยในการแปลงวิสัยทัศนหรือภารกิจ 

ขององคการใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดำเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น 

 

สรุป 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากท้ัง 

ในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมากและ 

รายดานอยูระดับมากท่ีสุดสามดาน อยูในระดับมากสามดาน การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอ 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการวิเคราะห 

สภาพแวดลอม โดยทำนาย ไดรอยละ 39.70 ผูดูแลเด็กสวนใหญยังไมไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

เปนขาราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้ังอยูในพ้ืนท่ีของโรงเรียนการดำเนินงานไมสามารถทำไดเต็มที่ 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสำหรับเด็ก เครื่องเลนสนามยังมีไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก   

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 1.1 ผูบรหิาร ครผููดแูลเดก็และผูปกครองเด็กท่ีเปนคณะกรรมการศูนยควรใหความสำคัญ 

ในการบริหารเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะดานการควบคุมและประเมินผล โดยตระหนักถึงความสำคัญ 

กับความสำเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามวัตถุประสงคที่วาง  
 1.2 ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนยควรเปดโอกาส 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือสงเสริมใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบรรลุตามวัตถุประสงค  

 1.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผน

การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานการกำหนดทิศทาง การกำหนดกลยุทธ การนำ

กลยุทธไปปฏิบัติการควบคุมและการประเมินผล เพ่ือพัฒนาใหการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีประสิทธิภาพตอไป  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 44

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอประสิทธิผลของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารเชิงกลยุทธของการดำเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.3 ควรศึกษากลยุทธในการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของการดำเนินงานศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก 
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