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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนย์
เด็กปฐมวัย 2. หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย 
ประชากร ประกอบด้วย ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย จ านวน 
192 คน ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัยจ านวน 38 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเป็นไปได ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา ผลการวจิัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน การปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 2) แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศนูย์เด็กปฐมวัยมีแนวทางหลักดังน้ี  1) ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ ควร
มีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรอยา่งต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และก าหนดมาตรการ
ให้น าองค์ความรู้ที่ไดม้าใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ชัดเจน และตรวจสอบได้ จัดท าภาระงานชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดหาอตัราก าลังให้เหมาะสม และก าหนด
โครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียน และศูนย์เด็กปฐมวัยที่ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของการด าเนินงานของ
โรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัย 2) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร ควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน 
ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมยั และสนับสนุนให้ครูได้มี
การพัฒนาตนเอง โดยน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการจัดท าหลักสตูร
สถานศึกษาควรใหผู้้ปกครองมสี่วนร่วม 3) ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมกีารจัดหา
เครื่องเล่นสนามใหเ้พียงพอ และตรวจสอบความปลอดภัย มีการปรบัภูมิทัศน์ของโรงเรยีนและศูนย์เดก็ปฐมวัยให้
สวยงามรม่รื่น มเีวชภัณฑ์ทีเ่พียงพอ และพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีครทูี่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเป็นผูดู้แล มสีถานท่ีประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และบคุลากรที่ดูแลเกีย่วกับโภชนาการของเด็ก ควร
ผ่านการอบรมจากสาธารณสุข และ4) ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ควรประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนและศูนย์เด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ และมี
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนและศูนยเ์ด็กปฐมวัยให้ชุมชนทราบ ให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัย และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 

ค าส าคัญ  :  แนวทาง / การพัฒนา /โรงเรียนอนุบาล / ศูนย์เด็กปฐมวัย 
 

 
 
          *อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study the operating conditions and the ways to develop the operation 
of Kindergarten and Childhood Center of Kamphaeng Phet Rajabhat. The samples used in the 
study were 192 consisting of the parents and school administrators, and teachers with the 
total of 38 persons. Samples were purposive sampling. The instruments were the 
questionnaires, the interview, and feasibility evaluation form. The statistics used in the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The research 
findings were: 1. Overall operating conditions of Kindergarten and Childhood Center of 
Kamphaeng Phet Rajabhat were at the high level. 2. As far as the way or guidelines for the 
operation of Kindergarten and Childhood Center of Kamphaeng Phet Rajabhat were 
concerned. 1) for administration and personnel, they should be encouraged to join training; to 
be follow up and evaluate the outcomes of the center operation, 2) for academic affair and 
curricular activity, there should the school curriculum; should be support materials to help 
implement the experiences and outcomes under curriculum for excellence, 3) for buildings, 
surroundings, and security, the place should be beautified and safety, and 4) local 
communities had to take part and support the functioning of the centers through the 
promotion of the kindergarten and childhood center development network. 
 

Keywords : Guidelines / Development / Kindergarten / Childhood Center  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เกิดการเรียนรูไ้ด้มากท่ีสุดในชีวิต ศักยภาพแห่งการเรยีนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ 

สามารถพัฒนาได้อยา่งเต็มที่ หากได้รับการส่งเสรมิอย่างถูกต้อง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไปตา่งเชื่อว่า
ประสบการณ์ที่เด็กปฐมวยัได้รับจะเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการทุกด้านต่อเนื่องไป จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
(เยาวพา เดชะคุปต์,  2542) การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย จึงเท่ากับเป็นการเตรยีมและสร้างพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาก่อนภาคบังคับท่ีมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในอันท่ีจะช่วยส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยไดร้ับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และ
พัฒนาการ ท้ังนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยซึ่งหมายถึงเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0-6 ปี นั้น เป็นวัยทองของชีวิต ด้วยเป็นวัย
ที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสดุและเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองซึ่งจะเติบโตได้
ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ (คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดเูด็ก,  2535, หน้า 11) โดย
จุดมุ่งหมายแล้ว การจดัการศึกษาปฐมวัยจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เจริญเติบโตถึงขีดสุดของ
ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ชีวิต โดยคุณสมบัตทิี่มุ่งสร้างคือ กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดล้อม ค่านิยม และความเสมอภาค (ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ,  2545)  

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, หน้า 31)  
ได้ก าหนดว่า การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดการศกึษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา ตามวัย และความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยมีหลักการคอื เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดร้ับการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสรมิพัฒนาการ ตลอดจน
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การเรยีนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏสิัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดแูละให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมโีอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ ส าหรับการจัดการศกึษาปฐมวัยในประเทศไทย รัฐไมไ่ด้
ก าหนดให้เป็นการศึกษาภาคบังคบัด้วยเหตุนีร้ัฐจึงไม่ได้เข้ามาด าเนนิการทั้งหมด รัฐจะจัดไว้เป็นตัวอย่างเพียง
บางส่วนเท่านั้น แต่รัฐไดส้่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และเอกชนแบ่งเบาภาระ ในการจัดการศึกษาในระดับนี้ได้มี
การจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ ได้แก่ สถานบริบาล สถานเลี้ยงเดก็ ศูนย์เด็ก โรงเรียนช้ันอนุบาล ช้ันเด็กเล็ก
เป็นต้น ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจุดประสงคข์องหน่วยงานท่ีจัด  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดใหม้ีการจัดการศึกษาส าหรับ 
เด็กปฐมวัยขึ้นในปี 2536 โดยเริม่ต้นเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยเพื่อใช้เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง-2 ปี 11 เดือน และในปี 2550  
ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และขยายห้องเรียนตั้งแตร่ะดับชั้นบริบาลจนถึงอนุบาล 3 
โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง-6 ปี  ต่อมาในปี 2556 ได้เปลี่ยนช่ือเปน็โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และ
ศูนย์เด็กปฐมวยั โดยในระยะแรกพบปัญหาในการด าเนินงานหลายอย่าง อาทิเช่น โรงเรียนยังไม่มีโครงสร้าง 
การด าเนินงานท่ีชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษาท่ีใช้น าหลักสตูรของหน่วยงานท่ีมีการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย
อื่นๆ มาปรับใช้ การบรหิารงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ไม่ได้ก าหนดชัดเจนขึ้นอยู่กับผูบ้ริหารที่ผลัดเปลี่ยนกัน
ตามวาระคราวละ 2 ปี ท าให้การด าเนินงานของโรงเรยีนไมต่่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลยัท าการต่อสัญญาการท างานแบบปตี่อปีท าให้เกิด
ปัญหาการลาออกกลางคันเพื่อไปท างานในหน่วยงานอื่นที่มีความมัน่คงกว่า จึงส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั รวมถึงการบรหิารงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวยั 
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณพร กาญจนาภา (2544) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการศึกษาและ
การเลีย้งดูเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงกลาโหม พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน จดั
ให้มีสนามและเครื่องเล่นส าหรับเดก็ อาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดียว และปัญหาที่พบ คือ พ้ืนท่ีทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารเรียนคับแคบ งบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และบุคลากรที่ท าหน้าท่ีนิเทศ
การสอน มไีม่เพียงพอ ในการจัดการเรยีนการสอนพบว่าขาดแคลนสือ่การเรียนการสอนและบุคลากรมคีวามรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงดเูด็กแตกต่างกัน ส่วนผู้รับผิดชอบการจัดโภชนาการยังไม่เคยรับการอบรมทาง 
ด้านโภชนาการเด็ก ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีภารกิจท าใหไ้มส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสถานรับเลี้ยงเด็กได้ 
และสอดคล้องกับ สมบัติ จักรสมศักดิ์ (2541) ที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่ามีปัญหาขาดแคลนบคุลากรที่มี
ความรู้ในการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ขาดงบประมาณในการจดัสภาพแวดล้อม ครูจัดกิจกรรมประจ าวัน 
ไม่ครบตามแนวการจัดประสบการณ์ เด็กมปีัญหาด้านทุพโภชนาการ ผู้ปกครองไมส่นใจการเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กเล็ก ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าการใช้ภาษาไทยกลาง ส่วนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพบว่า ควร
จัดครูที่มีคณุสมบัติทีเ่หมาะสมสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกหอ้งเรียนให้
ดี ครูควรเตรยีมความพร้อมให้แก่เด็ก ตามแผนและแนวการจัดประสบการณ์ ควรส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัยและโภชนาการแก่เด็ก รวมถึงสอดคล้องกับพิณสุดา สิริธสงัศรี (2541) การศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พบว่า การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด
อิสระทั้งด้านแผนงาน การพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณ 
และการเงินยังคงต้องพึ่งพางบประมาณและรายได้จากส่วนกลาง รวมทั้งไม่มีอิสระในการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน  
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มีความไม่เท่าเทยีมในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษา 
ยังขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน ไม่มีคณะกรรมการบริหารการศกึษาของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ การบริหาร
และการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของท้องถิ่นโรงเรียนและประชาชน ทั้งที่ส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

จากความส าคัญดังที่กลา่วมานั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคญัของการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัยให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคณุภาพ และได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสังคม 
ตามกรอบมาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดา้นการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัยในครั้ง
นี้ จะเป็นข้อมูลส าคญัที่จะน าไปสูก่ารพัฒนาการจดัการศึกษาของเดก็ปฐมวัย ท่ีมีลักษณะการด าเนินงาน การจัด
ระบบงาน และการบรหิารจดัการที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงาน และโรงเรียนอื่นๆ ในการพัฒนาการจดับริการส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนนิงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็ก
ปฐมวัยผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจ าแนกเป็น 2 ข้ันตอนย่อย ได้แก ่
       1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย โดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบรหิารจดัการ ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสตูร ดา้นอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านการมสี่วนร่วมและสนบัสนุนจาก
ชุมชน โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองนักเรียน และแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียน และศูนย์เด็กปฐมวัย 
       ประชากร : ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ประกอบด้วยผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย จ านวน 192 คน ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศนูย์เด็กปฐมวัย จ านวน 38 คน ในปีการศึกษา 2557 
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย : แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก ่ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศนูย์เด็กปฐมวัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนย์เดก็ปฐมวัย 
 ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดขอบข่ายการสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลมุขอบข่ายสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาล 
ราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  4. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ และแกไ้ขตามค าแนะน า  
  5. ด าเนินการจดัพิมพ ์
 การเก็บรวบรวมข้อมลู: ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าบันทึกขออนุญาตแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริหาร บุคลากร และผู้ปกครอง 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
  3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสามารถรวบรวมแบบสอบถามคืนท้ังสิ้น 230 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมลู : ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามขั้นตอน ดงันี้ 
        ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ตามลักษณะตัวแปรที่ศึกษาแยกเป็น
รายกลุม่แล้วหาค่าร้อยละ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และ
ศูนย์เด็กปฐมวยั และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนย์
เด็กปฐมวัย    

   1. ลงรหัสคะแนนจากแบบสอบถาม ตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยถา้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุว่าสภาพการด าเนินงานในช่วงระดับ “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ถ้าความต้องการในระดับ “มาก” ให้ 4 
คะแนน ลดลงตามล าดับการแปลค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 4.50   หมายถึง  สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50   หมายถึง  สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50   หมายถึง  สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50   หมายถึง  สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับนอ้ย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50   หมายถึง  สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด 
   2. หาค่าค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามรายด้าน และโดยรวม  

   3. ส าหรับค าตอบจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วจิัยใช้การสังเคราะห์เนื้อหา  
      2. ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย โดย

ใช้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร บุคลากร และผู้ปกครอง ซึ่งจะมเีนื้อหาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจดัการ ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลักสตูร ดา้นอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้าน
การมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน 

      ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
              ประชากร คือ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปกครองนักเรยีนโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 
และศูนยเ์ด็กปฐมวัย  

           กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย จ านวน 2 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรยีนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 
และศูนยเ์ด็กปฐมวัย จ านวน 1 คน และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
จ านวน 1 คน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย จ านวน 3 คน  
ปีการศึกษา 2557 โดยใช้วิธีการเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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         เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย: แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปดิ เกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย แบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
บุคลากร และแบบสัมภาษณผ์ู้ปกครอง 
        ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมอื 
  1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยให้ค าถามครอบคลุมสภาพการด าเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย  
  2. น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ และแกไ้ขตามค าแนะน า 
  3. ด าเนินการจดัพิมพ ์
         การเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตสัมภาษณบ์ุคลากร ผู้บริหารและผู้ปกครอง
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวยั จ านวน 5 คน และด าเนินการสมัภาษณ์ 
         การวิเคราะห์ข้อมลู 
  1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ครบถว้นและสมบูรณ์ 
  2. น าผลการสัมภาษณม์าสรุปโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัย
น าข้อมูลมาประมวลตามประเด็นการศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและ
ศูนย์เด็กปฐมวยั 

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็ก
ปฐมวัย โดยจ าแนกเป็น 2 ข้ันตอนย่อย ได้แก่ 

   1. หาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็ก
ปฐมวัย โดยการสนทนากลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คนประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร 
จ านวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานโรงเรยีนระดับปฐมวัย 
จ านวน 3 คน 
    2. ประเมินแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
โดยน าผลสรุปสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย ท่ีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่ม มาหาค่าความเป็นไปได ้
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
จ านวน 17 คน ปีการศึกษา 2557   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย: เป็นแบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศนูย์เด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอนได้แก ่ตอนท่ี 1 เป็นแบบประเมิน 
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรยีนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและ ศูนย์เด็กปฐมวัย เป็นแบบประเมินความ
เป็นไปได้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ในการท าแบบประเมิน 
  2. ผู้วิจัยน าแบบประเมินแจกแก่ประชากรด้วยตนเอง 
  3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมินได้ครบท้ังหมด 
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การวิเคราะห์ข้อมลู: ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินความเป็นไปได้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) โดยหาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ ตอนท่ี 2 วิเคราะหแ์บบ
ประเมินความเป็นไปได้แบบปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 

ผลการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย ผู้วิจัย

น าเสนอเป็น 2 ขั้นตอน โดยสรปุดงันี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการด าเนนิงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

   1. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากร จากการตอบแบบสอบถาม 

      1.1 สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตาม
ความเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวชิาการและ
กิจกรรมตามหลักสตูร และด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ ตามล าดับ     

         1.1.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ครมูีปฏสิัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียนและผูป้กครอง ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  ซึง่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูมคีวามรักและเอาใจใส่
นักเรียนอย่างท่ัวถึง ส่วนรายการทีม่ีค่าเฉลีย่ต่ าสุด 3 อันดับได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการ
พัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียน และครูให้ข้อมลูและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของทางโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

         1.1.2 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า รายการทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้เด็กมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออก 
และจัดกจิกรรมการเตรยีมความพร้อมให้กับเด็ก ซึ่งมีคา่เฉลีย่เท่ากับจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
วัย มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ครอบคลมุพัฒนาการทุกด้าน และมีการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย  

         1.1.3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดบัแรก ได้แก่ อาคารเรยีนมีความมัน่คงแข็งแรง
ปลอดภัย บริเวณภายในโรงเรยีนรม่รื่น สะอาดสวยงามและเป็นธรรมชาติ และมีการปรับปรุงอาคารเรยีนและ
บ ารุงรักษาอาคารใหเ้หมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ท่ีตั้งของโรงเรยีนมีความสะดวก
เหมาะสมต่อการรับ-ส่งเด็กส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการจัดระบบและอุปกรณ์ในการ
รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรยีน มีสนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นท่ีมีความปลอดภัยและเพียงพอ และมีห้องเรียน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับโรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ            
                 1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ มีการประชุมช้ีแจงการด าเนนิงานของ
โรงเรียนใหผู้้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้มาตดิตอ่ทราบการ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
76

ด าเนินงานหรือกิจกรรมของทางโรงเรียน และโรงเรียนร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 3 อันดับแรก  ได้แก่ เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองมสี่วนรว่ม การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน และมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานโรงเรียนสู่ชุมชนผา่นทางสื่อต่างๆ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน
ด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน  

      1.2 สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตาม 
ความเห็นของผู้บริหารและบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า 
ได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรตามล าดับ 

         1.2.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
รายการทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดบัแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการศึกษาระดับปฐมวัย
อย่างดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีชัดเจน และผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
โรงเรียนที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู้และมีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ก าหนด ส่วนรายการที่มีคา่เฉลีย่ต่ าสดุ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ส่งเสรมิสนับสนุนให้บคุลากรได้พัฒนาตนเอง เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนือ่งและ
สม่ าเสมอ มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีของบุคลากรอย่างชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาและติดตามผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  และอตัราก าลังของบุคลากรมี
เพียงพอและมสีัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจ านวนเด็ก  

         1.2.2 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า รายการที่มีคา่เฉลีย่สูงสดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่จดัให้เด็กมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ  มีสื่อการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละวันสามารถจัดได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และมีการจดักิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออกและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลีย่ต่ าสุด 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ มีการ
จัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดบัพัฒนาการของเด็ก มีการจดัหลกัสูตรทีส่อดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมที่
เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและแจ้งผลการประเมินใหผู้้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียนและ
ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  

         1.2.3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า รายการทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 4 รายการ ได้แก่ มีการจัดอาคารเรียนและหอ้งเรียนที่
เหมาะสมและปลอดภยัส าหรับเดก็ มีโรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีเพียงพอถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก มีการจัดบริหารอาหาร น้ าดื่ม อาหารเสริมที่มีคณุค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีการ
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหร้่มรื่นสะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก ส่วนรายการที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ มเีวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีการตดิตั้งอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง เครื่องตัดไฟ มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นท่ีเพียงพอ ปลอดภยั และ
เหมาะสมกับเด็ก  

         1.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรกได้แก่ มีการจดักิจกรรมที่เชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมวันเด็ก และ
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มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานของโรงเรียนใหผู้้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 2 อันดับแรก ได้แก ่ส่งเสรมิให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เช่น วิทยากรท้องถิ่น และมี
การจัดท าเอกสารและสื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

   2. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากร จากการสัมภาษณ ์

      2.1 สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง เรื่อง สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏั 
ก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย 

         ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า 1) ด้านผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ เนื่องจากส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ 2) ด้านครู ครสู่วนใหญ่มี
ความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยีน มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน 
และมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง มีเพียงส่วนน้อยท่ีละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ หรือให้ความสนใจ เอาใจใส่ต่อ
นักเรียนไม่ทั่วถึง และ3) ด้านการบริหาร โรงเรยีนมีการจัดสรรงบประมาณที่จัดเก็บจากผูป้กครองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าต่อนักเรียน ซึง่ผู้ปกครองคิดว่าค่าใช้จ่ายที่ให้กับโรงเรียนมีความเหมาะสม 

         ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า 1) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูม ี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับวัย ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน และ2) ด้านสื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีการสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก โดยครูผลิตขึ้นเองและมีบางส่วนท่ีใช้สื่อส าเร็จรูป 
ส่วนการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  และทันสมัย มาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ยังมีไมม่ากและครูบางคน
อาจไม่มคีวามรู้หรือความช านาญในการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
          ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั พบว่า สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่อนข้างดี 
แต่เนื้อที่ค่อนข้างคับแคบ ควรเพิ่มเรื่องการรักษาความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันสัตวม์พีิษและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือ่งเล่นสนาม ซึ่งค่อนข้างเก่า และมีส่วนท่ีช ารุดควรรีบซ่อมแซม 
           ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า โรงเรยีนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่ง
ช่วยส่งเสรมิให้เด็กกล้าแสดงออก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน 

      2.2 สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร เรื่อง สภาพการด าเนินงานของโรงเรียน 
อนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศนูย์เด็กปฐมวัย 
          ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า 1) ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมภีาวะผู้น าในการด าเนนิงานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 2) ด้านครู ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยโดย
ครูส่วนใหญจ่บการศึกษาทางดา้นการศึกษาปฐมวัย ท าให้สามารถผลิตสื่อตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทุกด้าน มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีความรัก ความเอาใจใส่ต่อ
ผู้เรยีน และมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับผูป้กครอง และ3) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนไม่มีการก าหนดโครงสร้างและ
หน้าท่ีของบุคลากรที่ชัดเจน อัตราก าลังไมส่อดคล้องกับงบประมาณและจ านวนของผู้เรียน นอกจากน้ียังไม่มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม  
          ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนไมม่ีการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา และ2) ด้านสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีการสอน มีการใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย โดยครผูลติขึ้นเองและสื่อส าเร็จรูป แต่ยังขาดการจัดกจิกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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         ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั พบว่า ขนาดของพื้นที่ในโรงเรียนค่อนข้าง
คับแคบ ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ปกครองที่จะน าบตุรหลานมาเข้าเรียน สภาพอาคารส่วนใหญ่มีสภาพ
ช ารุด ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย 

         ด้านการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน พบว่า โรงเรยีนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่าน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยโรงเรียนไดร้ับเชิญจากทางชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็ก
ปฐมวัย สรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 

   1. ผลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาล 
ราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย สรุปไดด้ังนี ้  

      ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า 1) ควรพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายและก าหนดมาตรการให้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ฯลฯ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานจะท าให้ผูป้กครองเห็นผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีความเช่ือมั่นในคุณภาพและไวว้างใจ
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน 2) สร้างการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้3) จัดท าภาระงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดหาอัตราก าลังให้เหมาะสม และ4) ก าหนด
โครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียนท่ีชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของการด าเนินงานของโรงเรยีน 
       ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลักสูตร พบว่า 1) ควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน พร้อม
ทั้งระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย 2) ควรจัดหาสื่อการเรยีนรู้ที่ทนัสมัย และสนับสนุนให้ครูไดม้ีการพัฒนาตนเอง โดยน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีกิจกรรม
ใหค้ าปรึกษาและสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเดก็ และ4) ควรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง เปดิโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัขึ้น 
                  ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า 1) ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามให้
เพียงพอ และตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนามอย่างสม่ าเสมอ 2) ควรประสานงานกับหน่วยงาน
ด้านอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย มาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนและศูนยเ์ด็กปฐมวัยใหส้วยงามร่มรืน่ 3) ควรมี
เวชภัณฑ์ทีเ่พียงพอ และพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีครูทีผ่่านการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นผู้ดูแล 
และ 4) ควรมีสถานท่ีประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับโภชนาการของเด็กควรผ่าน
การอบรมจากสาธารณสุข 
         ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า 1) ควรมีการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีนให้ชุมชนทราบผ่านสื่อหลายรูปแบบ 3) ควรส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการโรงเรยีน 4) โรงเรียนควรเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และ5) ควรเชิญวิทยากรที่มีในชุมชนมาร่วมให้ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของแต่ละห้องเรียน 

           2. ความเป็นไปได้ตามแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 
และศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า 
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      แนวทางการพัฒนาการด าเนนิงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
มีความเป็นไปได้มาก  และทุกด้านมีความเป็นไปได้ ดังนี ้1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ มีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก 2) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3) ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  
       นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางเพิ่มเติม ดังนี ้1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ด าเนินงานท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้2) ควรมีการพัฒนางานในด้านต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ   
3) ควรส่งเสรมิให้บุคลากรในทุกๆ ด้านมีการพัฒนาตนเองในด้านการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร และ

ศูนย์เด็กปฐมวยั ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการด าเนนิงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย 
สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้ังนี้ 

   1. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย ตามความเห็น
ของผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร และด้านบุคลากรและการบริหารจัดการตามล าดับ     

      1.1 ด้านบุคลากรและการบรหิารจัดการ อยู่ในระดับมาก พบวา่ ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดตี่อนักเรียน
และผูป้กครอง ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูมีความรักและเอาใจใส่
นักเรียนอย่างท่ัวถึง ซึ่งสอดคล้องกับ ชนินทร์ สุวรรณรัตน์ (2553) ที่กล่าวถึง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในการบรหิารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีคุณสมบตัิที่ส าคญั คือ มีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินงานด้านการให้การศึกษา และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และ
สอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ด้านบุคลากรและการบรหิารจดัการ ผู้ปกครองมี
ความเห็นว่า ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เนือ่งจากส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ
คณะครุศาสตรด์้วย และครสู่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีบุคลกิภาพท่ี
เหมาะสม รักและเอาใจใส่ต่อนักเรยีน และมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง มีเพียงส่วนน้อยท่ีละเลยการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือให้ความสนใจ เอาใจใส่ต่อนักเรยีนไม่ทั่วถึง รวมถึงด้านการบริหาร โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่จัดเก็บจากผู้ปกครองไปใช้ให้เกดิประโยชน์และคุ้มค่าต่อนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองคิดว่าค่าใช้จ่ายที่ให้กบัโรงเรยีนมี
ความเหมาะสม 

     1.2 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก พบว่า ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กมคีณุลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริม่สร้างสรรคแ์ละการ
กล้าแสดงออก และจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับชนินทร์ สุวรรณรัตน์ (2553) 
กล่าวว่าควรมีการปฏิบตัิหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
และส่งเสรมิพัฒนาการของเด็กในลักษณะบรูณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจติใจ อารมณ์ 
สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กนั โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผู้คนท่ีอยูร่อบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้
โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลือ่นไหว การเล่น และการลงมือกระท า ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้
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โอกาสเด็กได้พัฒนาอยา่งเต็มที่ รวมทั้งการปฏิสมัพันธ์กับเด็กด้วยค าพูด และกรยิาท่าทางที่นุ่มนวล อ่อนโยน 
แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก รวมถึงสังเกต และบันทึกความเจรญิเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของ
เด็ก เพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผดิปกติที่เกดิขึ้นกบัเด็ก ซึ่งจะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุ และ
วิธีการแก้ไขได้ทันท่วงท ีและสอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณผ์ู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ผู้ปกครองมีความเหน็ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเหมาะ
กับวัย ซึ่งช่วยส่งเสรมิพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน และอุปกรณเ์ทคโนโลยีการสอน มีการใช้สื่อการสอนท่ี
เหมาะสมกับเด็ก โดยครผูลติขึ้นเองและมีบางส่วนท่ีใช้สื่อส าเรจ็รูป สว่นการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ และทนัสมัย มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังมีไมม่ากและครูบางคนอาจไม่มคีวามรูห้รือความช านาญในการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

     1.3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก พบว่า อาคารเรียนมี
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย บรเิวณภายในโรงเรยีนร่มรื่น สะอาดสวยงามและเป็นธรรมชาติ และมีการปรับปรุง
อาคารเรยีนและบ ารุงรักษาอาคารให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2547, หน้า 15-28) ได้กล่าวถึง ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีอาคารสถานท่ีที่ได้มาตรฐาน และก าหนดเกี่ยวกับพ้ืนท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ท่ีตั้ง 
จ านวนช้ันของอาคาร ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดพื้นที่ใช้สอยอ่ืนๆ เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมควรมี
การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง เสยีง การถา่ยเท
อากาศ สภาพพ้ืนท่ีภายในอาคาร รั้ว สภาพแวดล้อม และมลภาวะ และสอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ปกครองมีความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนค่อนข้างดี แต่เนื้อท่ีค่อนขา้งคับแคบ ควรเพิ่มเรื่องการรักษาความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันสัตว์มีพิษและตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนาม ซึ่งค่อนข้างเก่า และมสี่วนท่ีช ารุดควรรีบ
ซ่อมแซม 
            1.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดบัมาก พบว่า มีการประชุมช้ีแจง
การด าเนินงานของโรงเรียนใหผู้้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้
มาติดต่อทราบการด าเนินงานหรือกิจกรรมของทางโรงเรียน และโรงเรียนร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (2547, หน้า 15-28) ได้กล่าวถึง การก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
ควรมีการก าหนดการประชุมช้ีแจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนนิงาน การ
จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการตดิตามและ
ประเมินผลรวมถึงการเข้ามสี่วนร่วมจากชุมชน และสอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองมีความเห็นว่าโรงเรียนมีกจิกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
       2. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย ตาม
ความเห็นของผู้บริหารและบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรตามล าดับ 
       2.1 ด้านบุคลากรและการบรหิารจัดการ มสีภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยอยา่งดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนที่
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ชัดเจน และผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู้และมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับสุดาวัลย์ ลลีากุศล (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่การ
จัดการการศึกษาของโรงเรยีนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านที่ศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยดา้นบุคลากรเป็นล าดับ
ที่หน่ึงที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญ และมผีลต่อการจดัการการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน และสอดคล้องกับ
ชนินทร์ สุวรรณรตัน์ (2553) ที่กล่าวถึง คุณสมบตัิ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีคณุสมบตัิที่ส าคัญ คือ มีความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญใน
การด าเนินงานด้านการให้การศึกษา และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก รวมทัง้สอดคล้องกับประเด็นการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
และบุคลากร ซึ่งด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ พบว่า ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่วนด้านครู ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย
โดยครูส่วนใหญจ่บการศึกษาทางด้านการศึกษาปฐมวัย ท าให้สามารถผลติสื่อตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดเ้หมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทุกด้าน มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีความรัก ความเอาใจใส่
ต่อผู้เรียน และมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนไม่มีการก าหนดโครงสร้างและ
หน้าท่ีของบุคลากรที่ชัดเจน อัตราก าลังไมส่อดคล้องกับงบประมาณและจ านวนของผู้เรียน นอกจากน้ียังไม่มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม  
       2.2 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร มสีภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก พบว่า 
กิจกรรมที่จดัให้เด็กมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับอภสิมยั  วุฒิพรพงษ ์
(2540) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการระดบัปฐมวันในโรงเรียนอนุบาล
ประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 พบว่ามีการน าแนว
และแผนการจดัประสบการณม์าปรับปรุงหรือพัฒนาก่อนน าไปใช้โดยปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหเ้ข้ากบัโรงเรยีน
และชุมชน การเรียนการสอนเน้นการจัดกิจกรรมคือจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ยึดเด็กเปน็ศูนย์กลาง 
สื่อท่ีใช้มากที่สุด คือ บล็อก เกมการศึกษาและหนังสือ การวดัและประเมินผล วิธีท่ีใช้มากที่สุดคือการสังเกตและ
ผู้บริหารก ากับตดิตามโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ปัญหาของโรงเรียนที่พบเป็นส่วนใหญ ่คือ 
จ านวนนักเรียนในช้ันเรยีนมากเกนิไป อาคารเรียนและห้องเรยีนมไีม่เพียงพอ บางโรงเรียนไม่มเีครื่องเล่นและ
สนามเด็กเล่นและสอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณผ์ู้บริหารและบุคลากร ซึ่งพบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ผู้บริหารและบคุลากรมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โรงเรียนมีการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษา และก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้ครูน าไปจัดเป็นแผนการจดัประสบการณท์ี่มีกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิพัฒนาการที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมหลักสตูร และก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามสภาพ
จริง ส่วนด้านสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีการสอน มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยครผูลติขึ้นเองและสื่อ
ส าเรจ็รูป แตย่ังขาดการจดักิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนการสอนผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       2.3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
พบว่า มีการจัดอาคารเรียนและหอ้งเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับเด็ก มีโรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ี
เพียงพอถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการจัดบริหารอาหาร น้ าดื่ม อาหารเสรมิที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เหมาะสมกับวัยของเดก็ และมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหร้่มรื่นสะอาดและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับวรรณพร กาญจนาภา (2544) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาและการ
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงกลาโหม พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรยีนจัดให้มี
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สนามและเครื่องเล่นส าหรับเด็ก อาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดยีว พ้ืนท่ีทั้งภายนอกและภายในอาคารเรยีน      
คับแคบ งบประมาณในการบริหารงานไม่เพยีงพอกับค่าใช้จ่าย และบุคลากรที่ท าหน้าท่ีนเิทศการสอนมีไม่
เพียงพอ ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจใน
การเลีย้งดูเด็กแตกต่างกัน ส่วนผู้รบัผิดชอบการจดัโภชนาการยังไม่เคยรับการอบรมทางด้านโภชนาการเด็ก และ
ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีภารกจิท าให้ไมส่ามารถเข้าร่วมกจิกรรมในสถานรับเลี้ยงเด็กได้ และสอดคล้องกับ
ประเด็นการสัมภาษณผ์ู้บริหารและบุคลากร ซึ่งพบว่า ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความเห็นวา่ ขนาดของพื้นที่ในโรงเรียนค่อนข้างคับแคบ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผู้ปกครองที่จะน าบตุรหลานมาเขา้เรียน สภาพอาคารส่วนใหญม่ีสภาพช ารุด ควรได้รับการปรับปรุงเพือ่ความ
ปลอดภัย 
       2.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก พบว่า 
มีการจัดกจิกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม่ ซึ่งสอดคล้องกับนพพงษ์ บุญจิตราดลุ (2530, หน้า 146) ได้เสนอแนะการสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มาใช้บริการของโรงเรียน เช่น บริเวณสถานท่ีจัดงานต่างๆ 
ตามความเหมาะสม ส ารวจความต้องการทางด้านการศึกษาของชุมชนเป็นครั้งคราว และเมื่อมีกจิกรรมของ
โรงเรียนควรเปดิโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมด้วยโดยจัดที่น่ังให้กับชุมชนเสมอหน้ากับคร ูรวมถึงเชิญผู้ที่มี
ความสามารถในชุมชนมาให้ความรู้กับนักเรียน หรือพานักเรยีนไปศกึษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งเชิญชวนให้
มาร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ในกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงครูและนกัเรียนร่วมกิจกรรมและพิธีการต่างๆของ
ชุมชนในโอกาสส าคญั และสอดคล้องกับประเด็นการสัมภาษณผ์ู้บรหิารและบุคลากร ซึ่งพบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ผู้บรหิารและบุคลากรมีความเห็นว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมการมสี่วนร่วมกับชุมชน
ผ่านการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์ โดยโรงเรียนไดร้ับเชิญจากทางชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์เด็ก
ปฐมวัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดด้ังนี้   

   1. ผลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภฏั
ก าแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย  

      ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า 1) ควรพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายและก าหนดมาตรการให้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาฯลฯ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานจะท าให้ผูป้กครองเห็นผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีความเช่ือมั่นในคุณภาพและไวว้างใจ
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน 2) สร้างการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้3) จัดท าภาระงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดหาอัตราก าลังให้เหมาะสม และ4) ก าหนด
โครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียนท่ีชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของการด าเนินงานของโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้อง
กับชนินทร์ สุวรรณรตัน์ (2553) ที่กล่าวถึงการด าเนินงานด้านบุคลากรและการบรหิารจดัการที่เกีย่วข้องใน   
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนนิงานให้
การศึกษาและพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น และจะต้องสรา้งการตดิตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
จัดท าภาระงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดหาอตัราก าลังให้เหมาะสม รวมถึงก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของการด าเนินงาน 
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       ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลักสูตร พบว่า 1) ควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน พร้อม
ทั้งระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย 2) ควรจัดหาสื่อการเรยีนรู้ที่ทนัสมัย และสนับสนุนให้ครูไดม้ีการพัฒนาตนเอง โดยน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีกิจกรรม
ให้ค าปรึกษาและสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเดก็ และ4) ควรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง เปดิโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2545, หน้า 3-4) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวนโยบายในการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีภารกิจท่ีมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตัง้แต่แรก
เกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาปฐมวัย โดยการจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวัยไดเ้ข้ารับการบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่น มีสิทธิและมีส่วนรว่มในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
       ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย พบว่า 1) ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามให้
เพียงพอ และตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนามอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสานงานกับหน่วยงานด้าน
อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย มาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัยใหส้วยงามร่มรื่น และ3) ควรมี
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอ และพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีครูทีผ่่านการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นผู้ดูแล 
และ4) ควรมสีถานท่ีประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และบุคลากรทีดู่แลเกี่ยวกับโภชนาการของเด็ก ควรผ่าน
การอบรมจากสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2545, หน้า 3-4) ที่ได้กลา่วถึง ด้าน
อาคารสถานท่ี และความปลอดภยั ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าไดม้ีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพ้ืนท่ีภายในอาคาร รั้ว 
สภาพแวดล้อมและมลภาวะ และมีการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การก าหนดมาตรการ
ป้องกันความปลอดภยั และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
       ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า 1) ควรมีการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีนให้ชุมชนทราบผ่านสื่อหลายรูปแบบ 3) ควรส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการโรงเรยีน 4) โรงเรียนควรเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และ5) ควรเชิญวิทยากรที่มีในชุมชนมาร่วมให้ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของแต่ละห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (2547, หน้า 15-28) ได้กล่าวถึง 
การก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน ควรมีการก าหนดการประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็น
ของการด าเนินงาน การจดักิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดใหม้ีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตลอดจนการตดิตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมจากชมุชน 

   2. ความเป็นไปไดต้ามแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 
และศูนยเ์ด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้วา่ 
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       แนวทางการพัฒนาการด าเนนิงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนยเ์ด็กปฐมวัย   
มีความเป็นไปได้มาก และทุกด้านมีความเป็นไปได้ ดังนี ้1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ มีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก 2) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3) ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ4) ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมว่าผู้บริหารสถานศึกษาควร
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรมีการพัฒนางานในด้านต่างๆ อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงควรส่งเสริมให้บุคลากรในทุกๆ ด้านมีการพัฒนาตนเองในด้านการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 28 -29)   
ที่ได้ก าหนดใหส้ถานศึกษาต้องบรหิารจัดการให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยจะต้องจัดใหม้ีการประเมิน
ตนเองทุกปี เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถให้การดูแลและพัฒนาผูเ้รยีนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และครอบคลุมลักษณะงานโดยงาน
บุคลากร และการบริหารจัดการควรมีการก าหนด คุณสมบตัิและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดา้นอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ควรมีการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่
ชัดเจน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการก าหนดมาตรฐาน คณุลักษณะของเด็กท่ีพึงประสงค์ 
12 ประการ คุณลักษณะตามวัย การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก และ
ประการสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน โดยมีการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน อาทิ การประชุมชีแ้จงให้
ชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงาน การจดักิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจดัให้มีกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการตดิตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือประชาคมในท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าโรงเรยีนหรือสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลควร
มีการก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานของสถานศึกษา ดังนี ้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสตูร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ของการจดัการศึกษาสูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปน็การด าเนินการกับกลุม่ตัวอย่างซึง่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร 

และบุคลากร และผูป้กครองของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กปฐมวยั ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานมีความ
ครอบคลมุและส่งผลที่ดีต่อผลของงานวิจัย ควรมีการก าหนดกลุม่เปา้หมายรวมถึงผู้บรหิารในมหาวิทยาลัยที่ดูแล
รับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กปฐมวัย อาทิ อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์  

    2. เนื่องจาการศึกษาวิจัยในครัง้นี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลและศูนยเ์ด็กปฐมวัย ดังนั้นเพื่อให้การหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรยีนอนุบาล
และศูนยเ์ด็กปฐมวัยมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
และศูนยเ์ด็กปฐมวัย 
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