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       This research aimed to: 1) study the circumstance and need of a network management of child 
development center, 2) learn from good network management practices of child development center, 3) develop 
network management strategy of child development center, and 4) present network management strategy of 
child development center under the management of local government organization. Data were collected by a 
document analysis, non-participative observations, in-depth interviews, workshop and experts through an 
expertise Connoisseurship and a wisdom enhancement seminar of stakeholders. The data were analyzed by 
using   descriptive Analysis, after action review, frequency and percentage. 
          The research  result indicated that `1. The child development center network under local 
government organizations had two  types of  network connection: a network for mutual development amongst 
sub-district and a supporting network. The needs of a network management were as follows. First, leaders 
wanted a continuous financial support and mutual support of network-building. Second, childcare teachers 
wanted a support in knowledge and skill development, and learning exchange. Third, parents wanted a child 
development center to perform a curriculum development and provide a child learning experience that was 
coherent with a community context. 2.  Learn from good network management practices of child development 
center consisted of 4 aspects namely: input, process, output and outcome. 3.  In regard to an analysis of external 
and internal environment, 11 strategies for a network management of child development center under the 
management of local government organization were developed. Those strategies were: 1) leadership 
development, 2) teacher’s competency, 3) organizational culture and learning atmosphere initiation, 4) efficient 
administration development followed good governance principles, 5) formulation and development of strategic 
and operational plans, 6) social interaction and trust enhancement, 7) communication and public relations 
development, 8) learning and teaching support, 9) participation enhancement and a strong network 
development, 10) capital and resource mobilization, and 11) network-building enhancement for mutual 
development. 4.  From a wisdom enhancement seminar, it found that all strategies were appropriate and 
practical for implementation. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กระแสการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก ตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มาหรือท่ีรู้จกักนั
อย่างดีว่า “โลกาภิวตัน์ (Globalization)” มีความรวดเร็วและรุนแรง มีขอบเขตแผ่ขยายออกไป       
วงกวา้ง ส่งผลต่อบริบทภายในสังคมประเทศ และองค์การ ทั้งในรูปแบบขององคก์ารและองคก์ร
โดยรวม ท าใหท้ั้งองคก์ารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนต่างพยายามท่ี
จะปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมภายในองค์การตามแนวทาง 
รูปแบบและเทคนิคดา้นต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและรองรับความทา้ทาย 
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของสังคมประเทศและ
องค์การ (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552: 20) ประกอบกบัพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยมีความสามารถในการตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าการ
ใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงมีผลต่อความคาดหวงัของประชาชนโดยตรง
ในการรับบริการสาธารณะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากตระหนกัดีวา่ระดบัความเป็น
อิสระ ส่งผลให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนอย่าง
ทนัท่วงที ในขณะเดียวกนัความคาดหวงัของประชาชนในการไดรั้บบริการสาธารณะท่ีสูงข้ึนและ
การขยายตวัของปัญหาหรือการเช่ือมโยงกบัปัญหาอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้การ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถท าให้เกิดคุณค่าต่อสังคม (Public Value) ได้อย่างชัดเจน         
(จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 33) ยอ่มสร้างความกงัวลให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวตัน์ เป็น
สังคมท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge Based Society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
Based Economy) ซ่ึงมีผลใหก้ารบริหารจดัการศึกษาไทยตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของการแข่งขนัและ
ความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงัของสังคม ดงันั้นในกระบวนการบริหารจดัการจึงตอ้งปรับเปล่ียน
และพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจใฝ่รู้ และพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อท่ีจะท าให้การบริหารจดัการขององคก์ารอยู่รอดบงัเกิดผลดีและบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆบนพื้นฐานของ
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ความรู้และคุณธรรมอนัจะน าไปสู่ความสมดุล มัน่คง และย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และ  
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เพิ่มข้ึน (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 98) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในดา้นคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัการสร้างเครือข่ายและ
ใหทุ้กภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม ในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองค์การหน่วยงานของตนและสถานศึกษาและสร้างสภาพท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ จะท า
ให้เกิดพลังพฒันาสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งอนัจะเป็นรากฐานท่ีมั่นคงในการพฒันาประเทศให้มี
เสถียรภาพและความย ัง่ยนืตลอดไป (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553)  
 ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ                
จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการบริหารงานให้มีความทนัสมยั (Grindle, 2007: 125) ปัจจุบนัการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหากพิจารณาตามกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ 
(Paradigm of Public Administration Authority) พบวา่ขาดความทนัสมยัเน่ืองจากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนิยมบริหารงานตามกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (Classical Public Administration) ซ่ึง
มุ่งเน้นการควบคุมและสั่งการผ่านระบบราชการเป็นหลัก  (Koliba, 2012: 74) ท าให้แนวทางการ
จดับริการสาธารณะส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงล าพงัและมี
ขอ้จ ากดัในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในระยะเวลาต่อมาแมว้่าองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บอิทธิพลจากการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยอาศยัการ
ด าเนินงานผา่นภาคเอกชน เช่น การประมูล การสัมปทาน แต่วธีิการดงักล่าวเป็นการใหค้วามส าคญักบัการ
แข่งขันมากกว่าการสร้างความร่วมมือส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กขาด
ความสามารถในการแข่งขนัและเกิดความเหล่ือมล ้าในการให้บริการสาธารณะกระบวนทศัน์การ
บริหารงานภาครัฐในปัจจุบนัจึงมีการเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเนน้และให้ความส าคญักบัการบริหารงาน
ลกัษณะเครือข่ายเช่น การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นตน้ โดยอยู่บน
พื้นฐานการผสมผสานระหวา่งการควบคุม การแข่งขนั และการท างานร่วมกนั ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวน
ทศัน์การบริหารงานภาครัฐท่ีมีความทันสมัยอิทธิพลของกระบวนทัศน์การปกครองลักษณะ
เครือข่ายซ่ึงเป็นกระแสทางความคิดในปัจจุบนั ส่งผลใหก้ารจดับริการสาธารณะร่วมกนัไดรั้บความ
นิยมอยา่งแพร่หลายในประเทศทางตะวนัตก (Western Countries) โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วง ค.ศ. 1942-1997 (Raadschelders, 2003: 117) โดยน ามาแกไ้ขปัญหาการด้อยพฒันาของพื้นท่ี
รอยต่อความเหล่ือมล ้ าระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ขนาดเล็กและปัญหาการขาด
ความประหยดัทางขนาดซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยอาศยัแนวทางการ
สร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน (Stenberg, 2007: 16) การแกไ้ขปัญหาและ
พฒันารูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนให้เกิดการบริหารงาน
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ภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีลกัษณะการบริหารงานแบบเครือข่าย (จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 
2552: 23) โดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางรากฐานการพฒันาและ
ส่งเสริมบทบาทในการด าเนินงานด้านสวสัดิการสังคม โดยการประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานระหว่างภาครัฐดว้ยกนัเอง องค์การเอกชน องค์การภาคประชาชน องค์การอาสาสมคัร
ส าหรับการแกไ้ขปัญหาทางสังคม (วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, 2550: 13-16) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถ
ในด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการใช้เทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนท าให้มนุษยต์อ้งพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
คิดคน้วทิยาการใหม่ๆ และปรับเปล่ียนแนวคิด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชมแข พงษเ์จริญ (2555:5) 
ท่ีกล่าวว่า การจดัการศึกษาถูกก าหนดให้เป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐมีการสนบัสนุนการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ โดยปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค์และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน และ สอดคล้องแนวคิดของสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2551: 7)         
ท่ีกล่าวว่า ในขณะท่ีทัว่โลกก้าวเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 แต่บรรดาสถานศึกษาและวิธีสอนท่ีมีอยู่นั้น       
ถูกออกแบบมาเพื่อยคุศตวรรษท่ี 19 เท่านั้นสถานศึกษาแบบเก่าส่วนใหญ่ยงับริหารจดัการแบบรวม
ศูนย์ตัดสินใจสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-Down) และให้คุณค่าความส าคัญสูงในเร่ืองความมี
ประสิทธิภาพมากยิง่กวา่เร่ืองความมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดศิริชยั กาญจนวาสี (2550: 
9) ท่ีกล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาคือ ผูบ้ริหาร มีแนวคิดและการบริหาร
แบบเดิม เนน้การบริหารคนและงบประมาณ ไม่สามารถบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชบญัญติัได ้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติในเ ร่ือง
แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนไวโ้ดยเฉพาะโดยก าหนดวา่ให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดและการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการจดับริการสาธารณะการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดบัรวมทั้งส่งเสริม
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ นอกจากน้ี
ได้ก าหนดให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชนจดัให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 1-2)  และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ท่ี 9 พ.ศ. 2545-2559 ก็ไดก้  าหนดใหส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม 



 

 

4 

และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา (ประยูร 
อคัรบวร และคณะ, 2553: 26) 
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดข้ึนตามมาตรา 289 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และมาตรา 16 แห่ง พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมุ่งให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน
ในพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง ส่งเสริมการพฒันาเด็กใหไ้ดรั้บการเตรียมความพร้อมอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบั
วยัสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการแบ่ง
เบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อแม่ผูป้กครองสามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างผาสุกหมดกงัวลในบุตร
หลาน โดยก าหนดหลกัการดังน้ี 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็ก
ปฐมวยัทุกประเภท 2) ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย   
3) พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 4) จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 5) ประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550: 9) 
โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2554: 80-
81) ส าหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเนน้ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลกั 6 ประการ คือ 1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ    
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา 4) การจดัระบบ
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้างความเขม้แข็งของสถานศึกษาและ 6) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหลกัการและกรอบแนวคิดเน้นการปฏิรูประบบ
การศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอกลไกท่ีจะก่อให้เกิดผลต่อการพฒันาการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ไม่ใช่ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบการพฒันาประเทศ ซ่ึงต้องเช่ือมโยงกับการพฒันาระบบอ่ืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจา้งงาน เป็นตน้และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุก
รูปแบบเช่นเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัและรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา ในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่สถานศึกษาสังกดัเทศบาลมีจ านวนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
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เทศบาลมีรายได้เพียงพอและมีการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่ขาดตอนมีความเป็นระบบแบบแผน 
(อจัฉรา วงษเ์อก, 2552: 8) และมีอ านาจในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการศึกษาใน
ระดบัปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545–2559 เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
ศกัยภาพคนในทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะท่ีสามารถบูรณาการวถีิชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการ
ของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ภารกิจการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็ก ตั้ งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็ก
ปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา มีความพร้อมในการเขา้รับ
การศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปัจจุบนัมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เป็นจ านวน 7,853 แห่ง ประกอบดว้ย 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 76 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 5,335 แห่ง เทศบาลจ านวน 
2,440 แห่ง กรุงเทพมหานครจ านวน 1 แห่ง และเมืองพทัยาจ านวน 1 แห่ง (ส านักพฒันาระบบ 
รูปแบบและโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2557)  ขอ้มูล ณ วนัท่ี30 กนัยายน 2557 
ในจ านวนน้ีมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัการศึกษาในระบบเพียง 549 แห่งคิดเป็นร้อยละ 
14.25 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (เด็กอายุ 3-5 ขวบ) 
ในลกัษณะของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงแต่เดิมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเอง มีจ  านวน 
5,201 แห่ง และในปัจจุบนัไดรั้บการถ่ายโอน จากส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ กรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4,110 แห่ง 
และส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จ  านวน 2,560 แห่ง รวมทั้งส้ิน 19,481 แห่ง 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553: 3) 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีเร่ิมแรกท่ีสังคมมีความคาดหวงั
ท่ีจะให้เป็นสถานท่ีในการเร่ิมต้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นระบบและเป็นไปด้วยหลัก
วิชาการท่ีผา่นการศึกษาวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปีมีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษา ซ่ึงนบัเป็นภารกิจท่ีส าคญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาและ
พฒันาเด็กเล็กในชุมชนทอ้งถ่ินให้มีความพร้อมและมีศกัยภาพตามวยั ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (วรีะชาติ ทศรัตน์ และคณะ, 2548: 1) โดยมีรูปแบบการบริหารจดัการ
ศูนยฯ์ โดยคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ซ่ึงมีจ านวนประมาณ  4-7 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นการศึกษา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู อยา่งนอ้ยดา้นละ 
1 คน ซ่ึงประกอบดว้ยนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นประธานและมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
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เล็กเป็นเลขานุการ ส าหรับงบประมาณในการบริหารจดัการนั้น ไดรั้บการจดัสรรจากภาครัฐส่วน
หน่ึง ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผูดู้แลเด็ก ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ และอีกส่วนหน่ึงเป็นงบประมาณท่ีมาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง
เพื่อสนบัสนุนใหก้ารบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบั
การศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.: 1-7) แต่การจดัการศึกษาในระดบัน้ี
ยงัมีความแตกต่างหลากหลายในดา้นโครงสร้างการบริหารงาน ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหาร
จดัการ ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนรวมถึงการพฒันาคุณภาพ (ส านักงานประสานและ
พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2553: 1-2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2555: 6) ท่ีพบวา่อุปสรรคในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อรองรับ
ความต้องการการพฒันาประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขนาดและความพร้อมในการบริหาร
จดัการ ท่ีแตกต่างกนั สถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการสูง
กว่าสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีศกัยภาพท่ีจะบริหารจดัการตามขนาด
และความพร้อม ของสถานศึกษานั้นๆ และนอกจากน้ียงัมีปัจจยัเก่ียวกบักฎหมาย กฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรค ซ่ึงท าให้การบริหารและการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความ
คล่องตวัการแทรกแซงการศึกษาโดยการเมือง ไม่วา่จะเป็นการบริหารหรือระบบจดัซ้ือ จดัจา้ง และ
การหาประโยชน์จากการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีดา้น
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบทบาทของประชาชนต่อการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายงัไม่
สามารถมีบทบาทเท่าท่ีควรในการประสานส่งเสริมการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ประภาพรรณ ไชยวงษ,์ 2551: 25-26)   
 การด าเนินงานจดัการศึกษาท่ีผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่
ทราบบทบาทท่ี ในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองท าให้ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและมีจุดอ่อนคือส่วนใหญ่ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการศึกษาและ
อ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่การบริหาร (ส านกัประสานและการพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2552: 
3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประเสริฐ บุญมี (2554: 1) ไดศึ้กษาการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคดา้นครูพี่เล้ียงหรือผูดู้แลเด็ก
ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการศึกษาปฐมวยั ทั้งดา้นหลกัสูตร การจดักิจกรรมการวดัและ
ประเมินพฒันาการของเด็ก อาคารสถานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ขาดงบประมาณ ส่ืออุปกรณ์ และเคร่ือง
เล่นสนามส าหรับเด็กไม่เพียงพอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนจากกรมศาสนา ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณ
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วดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถเขา้ไปบริหารจดัการหรือสร้างอาคารหลงัใหม่ให้ได้
นอกจากซ่อมแซมหรือต่อเติมเท่านั้น อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในวดั จึงไม่ไดม้าตรฐาน นอกจากน้ี      
การประเมินผลการพฒันาการศึกษาของส านกังานเลขาธิการ  (2554: 4) ท่ีผา่นมาพบว่าภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก ภาครัฐยงัคงรับภาระด้าน
งบประมาณในเกือบทุกภารกิจทางการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือรายจ่ายดา้นการศึกษามาจาก
ภาครัฐ มากกวา่ร้อยละ 70 ขณะท่ีภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษาในสัดส่วนนอ้ยมาก โดย
ในปี 2552 สัดส่วนผูเ้รียนระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนในภาพรวมทุกระดบัเป็น 81: 19 ดงันั้นจึงเกิด
แนวคิดใหม่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยการน าหลักการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบ
เครือข่ายมาบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจดัการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2552) หลกัการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพนั้นปัจจยั
ส าคญัคือการใช้กลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคประชาสังคม (โกวิทย ์พวงงาม, 2549: 
15) ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานเกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดบริการสาธารณะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน (มนสั สุวรรณ และคณะ, 2546: 9) โดยเครือข่ายทางสังคมจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการปัญหาได้อย่างมีบูรณาการและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
รวมถึงการจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือมโยงไดอ้ยา่งรวดเร็วและท่ีส าคญัจะช่วยขบัเคล่ือนปัญหา ซ่ึง
เดิมเป็นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้กลายมาเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนและเขา้ร่วมกัน
แกไ้ข (สถาบนัพระปกเกลา้, 2553: 7) 
 จะเห็นได้ว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องน า
แนวคิดการด าเนินงานแบบเครือข่ายมาใช้เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั เน่ืองจากศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีจุดก าเนิดจากแนวคิดของการกระจายอ านาจทางการศึกษาท่ี
อาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงจะสามารถจดัการศึกษาได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องค์การ สอดคล้องกับความคาดหวงัของประชาชน มีความคล่องตวัในการจดัการศึกษาและ       
การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถพฒันาทกัษะและความรู้ให้กับบุคลากรได้เต็มตามศกัยภาพเพื่อให ้   
การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูบ่นขอ้จ ากดัหลายประการ การสร้างเครือข่ายกบัภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นทางออกทาง
หน่ึงท่ีก่อให้เกิดคุณต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการสร้างเครือข่ายได้
เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาพื้นท่ี และการบริหารงานแบบเครือข่ายจะช่วยให้เห็นทางเลือกใหม่ หรือนวตักรรมใน      
การจดับริการสาธารณะ กล่าวคือ เครือข่ายช่วยจ ากดัจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ดา้นขาดอ านาจในการจดัการประเด็นปัญหาหรือพฒันาในพื้นท่ีอย่างมีบูรณาการ เน่ืองจากในทาง
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ปฏิบัติ หน้าท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีร่วมกัน หรือเช่ือมโยงระหว่างส่วน
ราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิด
กระบวนการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการจดัการปัญหา เกิดการพึ่งพาตนเอง  เกิดการจดัการทรัพยากร
ในทอ้งถ่ิน เกิดกระบวนการผลกัดนัเชิงนโยบาย เกิดอ านาจหรือพลงั ซ่ึงถา้ด าเนินการดว้ยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงล าพงั อาจไม่สามารถด าเนินการได ้ซ่ึงในกระบวนการของการเสริมสร้าง
หรือบริหารเครือข่ายจะให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การแบ่งหน้าท่ี การสร้าง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นความสัมพนัธ์ ในแนวราบรวมทั้งมีกลไกรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั 
และประการส าคญั การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั มกัอยูบ่นพื้นฐานของการเสวนาและฉนัทามติซ่ึง
ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวถีิประชาธิปไตย (สถาบนัพระปกเกลา้, 2553: 8-12) 
 กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายเป็นเทคนิคและกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล กลุ่มคน องคก์าร หรือสมาชิกของกลุ่ม โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มและของสมาชิกในเครือข่ายให้เป็นท่ียอมรับ ให้เป็นเครือข่ายท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยท่ี
สมาชิกของเครือข่ายยงัคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนั และถือวา่กิจกรรมส าคญัของเครือข่ายคือ
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ร่วมกนัระหว่าง
ผูแ้ทนหรือสมาชิกของเครือข่าย การเช่ือมโยงกนัในลกัษณะเครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงเขา้หากนัเป็น
เครือข่าย มิใช่เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือร่วมสังสรรค์ดว้ยกนัเท่านั้น หากจะตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัของการลง
มือท ากิจกรรมร่วมกนัดว้ย เป้าหมายท่ีร่วมกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของช่อ สันธนพิพฒัน์ 
(2553: 6) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบน่าอยูดี่เด่นหรือการสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีพบวา่การสนบัสนุนนโยบายผูบ้ริหารท่ีชดัเจน ดา้นความร่วมมือขององคก์ารภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนในทอ้งถ่ิน เป็นผลท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ และเน้นการเป็นศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็กของชุมชนและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามของชุมชนให้คงอยู่และยงัสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Plsek and Saunders (2006) ท่ีศึกษา A 
Hight-Performing Syatem For Well-Child Care พบวา่การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ตอ้งไดรั้บการประสานความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ส าคญัท่ีสุดการ
ด าเนินงานจะมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพประชาชน การสร้างเสริมพลงัอ านาจให้กบัประชาชนใน
พื้นท่ีในฐานะของการเป็นเจ้าของชุมชน และส่งเสริมการน าทุนทางสังคมท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งทุนซ่ึงเป็นบุคคล ทุนทางธรรมชาติต่างๆ ในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัมุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งในและนอกพื้นท่ี นอกจากน้ียงัต้องมีการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการบริหารจดัการท่ีประชาชนให้การยอมรับเน้นการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มวยั อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ยงัเผชิญกบัปัญหาในการบริหารจดัการเครือข่ายในการส่งเสริมให้องคก์รต่างๆ เขา้มา
มีส่วนร่วมเน่ืองจากจากไม่มีแผนยุทธศาสตร์ดา้นการส่งสริมเครือข่าย ไม่มีรูปแบบการพฒันาและ
วธีิการด าเนินงานท่ีไปเสริมสร้างเช่ือมโยงกลุ่มองคก์รในชุมชน ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นเครือข่ายทางสังคม
ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการขององคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สถาบนั
พระปกเกลา้, 2553: 8) และครูผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกสรี ลดัเลีย (2557: 64) ท่ี
พบว่าเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีปัญหาด้านการขาดองค์ความรู้ในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ การขาดองค์ความรู้ใน     
การพฒันาแผนยุทธศาสตร์และขาดองคค์วามรู้ในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของชุมชน 
ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการขาดการสนบัสนุนและใหค้วามส าคญัจากผูบ้ริหาร 
 ดังนั้ น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการจดัการเครือข่าย       
การถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีด้านการจัดการเครือข่ายของศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีประสบ
ความส าเร็จ และพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยหวงัวา่การวิจยัคร้ังน้ีจะ
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานด้าน      
การส่งเสริมใหภ้าคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ยกนั เขา้มามี
ส่วนร่วมเพื่อพฒันาศูนย์เด็กเล็ก ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเหมาะสม อนัจะน าไปสู่      
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
และเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กทัว่ไป มี
พฒันาการคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ก่อนท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ และ    
กลยทุธ์ท่ีไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อไป  
   
ค ำถำมกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามส าหรับการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบในการวิจยั
ไวด้งัน้ี 
 1. สภาพการณ์ และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอยา่งไร 
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 2. การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสถานศึกษาต้นแบบมีการปฏิบติัท่ีดี            
(Good Practices) และมีบทเรียนเป็นอยา่งไร 
 3. กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรกครองส่วนทอ้งถ่ิน               
มีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อตอบปัญหาดงักล่าวไดช้ดัเจนผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อให้สอดคลอ้งกบั
ค าถามในการวจิยัดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                  2.  เพื่อถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจัดการครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 3. เพื่อพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 4.  เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครอง         
ส่วนทอ้งถ่ิน  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ และ   
ความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 
รวมถึงกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อหากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาการการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและสอดรับกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน โดยผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ข้อมูลหลกั  
  หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยผูว้ิจยัท าการคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กดีเด่น ท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพ
เด็กปฐมวยัในท้องถ่ินระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริม        
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การปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพราะเน่ืองจากผูว้ิจยั
พิจารณาแลว้เห็นวา่ มีร่องรอยความร่วมมือในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั จึงมีความเหมาะสมท่ี
จะน ามาใช้เป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ 12 แห่งในแต่ละ
ภูมิภาคท่ีกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัคดัเลือก โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
                 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ ในการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       ผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key Informants)  ใช้วิ ธีการเ ลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Selection) และวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 25 คน ประกอบดว้ย  
  1. ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ นายกองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองนายก ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
นกัวชิาการการศึกษา หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 17 คน 
  2.  ภาคีเครือข่ายได้แก่ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ตวัแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน จ านวน 6 คน 
  3.  กลุ่มบุคคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล
การด าเนินงานดา้นเครือข่ายการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 2 คน 
    ขั้นตอนท่ี 2 การถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 1 แห่งท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานดา้น
เครือข่ายซ่ึงคดัเลือกจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก 12 แห่ง 
        ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา นักวิชาการการศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบและศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย     
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมจ านวน 16 คน  
  ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันากลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1.  การพฒันากลยุทธ์โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) จ  านวน 2 คร้ัง 
คร้ังท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง และ
นกัวิชาการดา้นกลยุทธ์ จ านวน 15  คน คร้ังท่ี 2 ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล         
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ครูผูดู้แลเด็ก นกัวิชาการดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั นกัวิชาการดา้นกลยุทธ์ จ านวน 15 คน
รวมจ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
  2.  ตรวจสอบร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษา
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและดา้นกลยุทธ์โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวม
จ านวน 7 คน 
  ขั้นตอนท่ี 4 การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจดัเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา (wisdom enhancement 
seminar) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 กลุ่ม คือกลุ่มผูบ้ริหาร 
ได้แก่ ตวัแทน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา นักวิชาการศึกษา กลุ่มผูป้ฏิบัติงานได้แก่ หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและกลุ่มผูรั้บบริการหรือบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ตวัแทนผูป้กครอง 
ผูน้ าชุมชน จ านวน 50 คน เพื่อร่วมประเมินความสอดคลอ้งและความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัโดยใชแ้บบประเมินและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณค่าความถ่ี และ ร้อยละ   
 2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำประกอบด้วย 
   การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกบั  แนวคิดเครือข่ายทางสังคม การจดัการ
เครือข่ายศึกษาจากแนวคิดของขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ์(2551); ชนะศึก นิชานนท ์ (2556);  เทวิล 
ศรีสองเมือง (2551); ปัทมา ทุมาวงศ ์ (2551); ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2546: 482–484);  พระ
มหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 46); พิสิฐ เทพไกรวลั (2554);  รัตนาวดี ณ นคร (2554); ล าพอง กลม
กลู (2548); วชิยั แสงศรี (2552);  วีระศกัด์ิ เครือเทพ (2550: 16-17);  สนทยา พลศรี (2550); สมศกัด์ิ 
เอ่ียมดี (2556); ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (2552); Agranoff (2006:57-58); 
Boissevain  (974:  35-39); Chetley (2000); Clyde (1973); Durland (2005);  Goldsmith and Eggers 
(2004: 24); Hanneman  and Riddle (2011: 340-369);  Hoppe and Reineltb (2010: 601);  Laurence 
and Meier (2004: 682); Marin and Wellman (2011: 11-12);  Newman (2003: 167-256); Scott and 
Carrington (2011); Singh and  Prakash (2010: 834); Smith and Wohlstetter (2006: 250); Starkey 
(1997: 15); Wasserman and Faust (1994: 136);   แนวคิดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 
(Network Governance) ของ Bovaird and Loffler (2005);  Cheema (2005);  Denhardtand and 
Denhardt (2007: 25-39); Osborne (2010: 7, 9, 11);  Peters (2010);  Raadschelders (2003: 117)  
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนศึกษาจากแนวคิด Arnstein (1969: 216-224) แนวคิดเก่ียวกับ    
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การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ี เก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู ้วิจ ัยได้ศึกษาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (2553) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (2550) และแนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์
ศึกษาจากแนวคิดของ David (2007: 77-94); Weihrich and Koontz (1993: 93-94); Wheelen and 
Hunger (2008: 3)   
  3. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
  ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาจ าแนกออกเป็นสองลกัษณะเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบั
ค าถามการวจิยัท่ีก าหนดขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี  
  3.1  พื้นท่ีศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 11 แห่ง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 รายช่ือศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กต้นแบบท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีด
 ความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน 
 

รำยช่ือศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบ 

ภำค ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ สังกดั 
 

เหนือ 
เพชรวทิย ์ เทศบาลเมืองตาก อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 
เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมือแพร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
บา้นหว้ยน ้าขุ่น อบต.แม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย 

 
ใต ้

เทศบาลนครยะลา เทศบาล นครยะลา อ าเภอเมือง จงัหวดัละยา 
บา้นเขาเจียก เทศบาลต าบลเขาเจียก อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
บา้นเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู ้อ  าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
บา้นหยงลุโละ อบต.ตนัหยงลุโละ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

ตะวนัออก นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 
กลาง น ค ร น น ท์ วิ ท ย า 5 ท า น

สัมฤทธ์ิ 
เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

นาออ้ยค าสะอาด 
เทศบาลต าบลกระสัง 

เทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
เทศบาลต าบลกะสัง อ าเภอกะสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
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    3.2  พื้นท่ีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีการปฏิบติัท่ีดีจ  านวน 1 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 
     การเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบท่ีปฏิบติัท่ีดีใช้เกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
     3.2.1 มีจ  านวนเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายท่ีโดดเด่นซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
มิติดา้นการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
     3.2.2  มีการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จในด้านการเพิ่ม
สมาชิกเครือข่ายและมีความต่อเน่ืองในการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
     3.2.3  การก่อตวัของเครือข่ายเกิดข้ึนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็น
ผูริ้เร่ิมใหเ้กิดเครือข่าย หรือกิจกรรมเครือข่ายข้ึน 
     3.2.4  มีกิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายเป็นท่ียอมรับและ
ได้รับรางวลัและการเชิดชูเกียรติด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จาก
สถาบนัพระปกเกลา้ติดต่อกนั 3 ปี และไดรั้บรางวลัดา้นอ่ืนๆ ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 
     3.2.5  การด าเนินงานต่างๆ ของเครือข่ายเป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับมี        
การท างานในลกัษณะ Partner Ship เติมเต็มซ่ึงกนัและกนัมีหน้าท่ีร่วมมือกนัอย่างชัดเจน ไม่ใช่
ขบัเคล่ือนงานไปไดโ้ดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น 
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวจิยัปีการศึกษา 2557-2558 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กลยุทธ์กำรจัดกำรเครือข่ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือแบบ
แผนการกระท า ท่ีไดผ้า่นการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการประสานงานระหว่างปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน
หรือสถาบนัใดๆ ในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการตามภาระงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก               
            เครือข่ำย หมายถึง การรวมตวัของปัจเจกบุคคล องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆได้
ตกลงท่ีจะประสาน เช่ือมโยงเขา้หากนั ภายใตว้ตัถุประสงคห์รือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ เพื่อประสานงานและกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางานร่วมกนัให้บรรลุเป้าประสงคโ์ดย
วิธีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การท ากิจกรรมร่วมกนั การขยายกิจกรรม การให้การสนบัสนุน
ดา้นวิชาการ เงินลงทุนหรืออ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันากลุ่ม องคก์รในเครือข่ายดว้ย
จิตส านึกความรับผดิชอบท่ีจะแสวงหาวธีิการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพ
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สิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของสมาชิกร่วมกนั แกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน สร้างพลงั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  
 เครือข่ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง กลุ่มคน กลุ่มองคก์ร กลุ่มหน่วยงานหรือกลุ่ม
เครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วหรือจดัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัประเภทเดียวกนัหรือพื้นท่ีเดียวกนัเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และความตอ้งการในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัร่วมกนั ซ่ึงมีการพบปะกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบต่างๆ ร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมบางอยา่ง โดยท่ีสมาชิกของเครือข่าย
ยงัคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนัเป็นสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกของกลุ่มท่ีจะน าไปสู่การจดัการ
เครือข่ายของกลุ่มและของสมาชิกและภาคีเครือข่าย เพื่อพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 กำรจัดกำรเครือข่ำย หมายถึง การด าเนินการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ เช่ือมโยงประสานงานระหว่างปัจเจกบุคคล องค์กร 
หน่วยงานหรือสถาบนัใดๆ ในทอ้งถ่ินให้เขา้มาท างานร่วมกนั เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพรวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรของสมาชิกเครือข่ายและของภาคีเครือข่ายมาประสาน
เช่ือมโยงกันเพื่อบังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายท่ี ร่วมกันก าหนดบนพื้นฐานของความเท่า เ ทียมกัน อิสรภาพในการตัดสินใจ                 
การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีลงตวั  
  กำรปฏิบัติทีด่ี หมายถึง ระดบัความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานดา้นการ
จดัการเครือข่าย การศึกษาท่ีมีคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความโดดเด่นเป็นท่ีพึงพอใจและ
ยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถเป็นแบบอยา่งของงานชนิดเดียวกนัไดร้วมทั้งสามารถด ารงคุณภาพ
ไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
            กำรถอดบทเรียน หมายถึง การค้นหาส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือปฏิบติัมาด้วยการวิเคราะห์
บทเรียนประสบการณ์ท างานดา้นการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ท่ีผา่นมาท่ีส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในปัจจุบนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยใน
งานวจิยัคร้ังน้ีหมายถึงเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในแบบนอกระบบท่ีจดัโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2545) รวมทั้ ง
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พระราชบญัญติัจดัตั้งองค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆได้ให้อ านาจในการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ินไว ้และการจดัตั้งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พ.ศ. 2547 โดย
ใหก้ารอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กท่ีมีอายุระหวา่ง 3-
5 ปี ใหมี้ความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดงัน้ี 

    1.  ผลการวิจยัช่วยให้ทราบถึงสภาพการณ์ ความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายแนวทาง 
การจดัการเครือข่ายท่ีดี ผูบ้ริหารและมีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันากลยุทธ์และการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ด าเนินการอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และสถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถน า
กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายท่ีเป็นผลจากการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
ตดัสินใจหรือประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.  เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการบริหารและ              
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช่วยให้ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วมมีในการ             
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั และตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนได ้  

 4.  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและสถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถน า
องคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท ากลยุทธ์
ขององคก์ารได ้
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเพื่อน าไปสู่การพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัด าเนินการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวจิยัซ่ึงผลการคน้ควา้ขอ้มูลดงัรายละเอียดตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายทางสังคมและการจดัการเครือข่าย 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ในบริบทของการพฒันาทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.  แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียน 

7. นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

8.  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 ปัจจุบนัปัจจยัและเง่ือนไขต่างๆทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ารไดเ้ขา้มามี
บทบาทต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มากข้ึน ในภาคเอกชนพยายามทุก
วถีิทางในการไดม้าซ่ึงความสามารถและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ส่วนในภาครัฐตอ้งพยายาม
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเก่ียวขอ้งตามเป้าหมายของการด าเนินงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้น หากผูบ้ริหารจะท าการบริหาร
จดัการตามกระบวนการบริหารแบบเดิมท่ีจะส่งผลให้องค์การไม่สามารถด าเนินไปได้ เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสลบัซับซ้อนและมีทิศทางท่ีไม่
แน่นอน ผูรั้บบริการมีความตอ้งการท่ีสลบัซับซ้อนมากข้ึน ผูบ้ริหารองค์การตอ้งมีขอ้มูลและท า
ความเข้าใจต่อกระแสพลวตัท่ีเกิดข้ึน สามารถประเมินผลกระทบสภาพแวดล้อมเพื่อก าหนด
เป้าหมายและน าองคก์ารไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  



 

 

18 

 การทบทวนถึงกลยุทธ์หรือวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การว่ามี
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงใด รวมทั้ งจะต้องเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถในการวิเคราะห์และตดัสินใจทางดา้นกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ขององคก์าร ส่งผลใหปั้จจุบนัแนวคิดทางดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
ซ่ึงการจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้และทกัษะต่างๆมาหล่อหลอมและรวมเขา้ไว้
ดว้ยกนัและท าใหม้องเห็นถึงภาพรวมของวชิาต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์
และการตัดสินใจ เพื่อให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายทั้ งในระดับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
วตัถุประสงคต่์างๆ ในท่ีสุด 
 1.1  ความหมายของกลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ มีความหมายคลา้ยกบั ยุทธศาสตร์ ท่ีเดิมใช้ในความหมายเก่ียวกบักบัการ
รบ มาจากภาษาองักฤษวา่ “Strategy” ใชค้ร้ังแรกในวงการทหารและการท าสงคราม หมายถึง การ
วางแผนยุทธศาสตร์และการบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรู โดยมีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า 
“Strategos” หมายถึงการบญัชาการกองทพั (Generalship) ดว้ยจุดหมายตอ้งการพิชิตศตัรู ดงันั้น
แผนยุทธศาสตร์จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับแผนการรบ ต่อมาการวางแผนยุทธศาสตร์ได้ถูกน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ ซ่ึงจะนิยมใชค้  าวา่ กลยุทธ์ มากกวา่ ยุทธศาสตร์ โดยให้ความหมาย
ว่า วิธีพลิกแพลงโดยอาศยัความรู้ ความช านาญเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขนั หรือเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การได้วางไว ้(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2553: 2-3) และเม่ือ
พิจารณาถึงสถานการณ์ในการน าค าวา่ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในบริบทของบริหารหรือการพฒันา
จะสังเกตพบความแตกต่างกนัคือ ค าวา่ “กลยุทธ์” นิยมใชใ้นการด าเนินการหรือพฒันาส่ิงต่างๆใน
ระดบัองค์การ แต่ก็มีบา้งท่ีใช้ในระดบัประเทศ ซ่ึงจะน ามาใช้ในลกัษณะท่ีเป็นกิจกรรมแนวทาง
หรือมาตรการในการขบัเคล่ือนของแผนหรือยุทธศาสตร์ภาพรวม ในขณะท่ีค าว่า “ยุทธศาสตร์” 
นิยมใชใ้นระดบัองคก์ารและเพื่อการบริหารพฒันาระดบัประเทศ (ปิยะนิตย ์โอนพรัตน์วิบูล , 2552: 
189) ซ่ึงทั้งสองค าน้ีอาจใช้สลับกันไปบ้าง แต่ให้เข้าใจไวร่้วมกนัว่ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มี
ความหมายเหมือนกนั (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2553: 3) ส าหรับความหมายของการจดัการเชิง 
กลยทุธ์ (Strategic Management) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายหลากหลาย ดงัน้ี 
   ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล (2553: 56) ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง การระบุว่า
องคก์ารควรพฒันาอย่างไรเพื่อการแข่งขนัในการบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์การโดย
กลยทุธ์ตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
  สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั (2556: 10) ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือ
แผนงานการด าเนินขององค์การท่ีส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ท่ีจะเลือกน าไป
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ปฏิบติันั้นต้องมีความสอดคล้องระหว่างความสามารถหลักขององค์การและทรัพยากรภายใน
องค์การท่ีมีและต้องค านึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้        
กลยทุธ์ท่ีเลือกมานั้นเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
   Gopinath and  Siciliano (2005: 7-8) ไดใ้ห้ความหมายของกลยุทธ์หมายถึง แผน 
วธีิการการก าหนดต าแหน่ง รูปแบบ และ มุมมอง 
  Pitts and Lei (2006: 8) ให้ความหมายของกลยุทธ์หมายถึง แนวความคิดแผนท่ี
สนับสนุนดา้นศกัยภาพขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน และกลยุทธ์ยงัเป็น   
การออกแบบใหอ้งคก์ารไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
  Gamble, Strickland and Thomson (2007: 121) ไดใ้ห้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง 
แผนปฏิบติัการท่ีผูบ้ริหารน ามาเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์การซ่ึงกลยุทธ์เปรียบเสมือน
ภาระผูกพนัท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อส่งผลให้องคก์ารเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  David (2007: 13) ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง วตัถุประสงค์ระยะยาวท่ีส่งผล
ให้องค์การประสบความส าเร็จ และกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตวัทางพื้นท่ีเพื่อเพิ่มสินคา้
ใหห้ลากหลาย การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ การเขา้ร่วมกิจการ 
  ในความหมายของกลยุทธ์ในมุมมองของการบริหารองค์กรท่ีได้กล่าวจะเห็นว่า   
กลยุทธ์ไม่ไดเ้ป็นเพียงแผนเท่านั้น แต่หมายถึงวิธีการแบบแผนการปฏิบติัท่ีไดมี้การพินิจพิเคราะห์
เป็นอย่างดีเพื่อให้การด าเนินงานนั้น บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงหากจะประมวลสรุปความหมายทั้ง 2 
มุมมองแลว้จะเห็นวา่ความหมายของกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี คือ แนวทาง วิธีการ หรือ
แบบแผนการกระท า ท่ีไดผ้า่นการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 1.2  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  พิบูล ทีปะปาล (2551: 10) ให้ความหมายการจดัการเชิงกลยุทธ์วา่เป็นการก าหนด
ทิศทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการดาเนินงานนั้นผูบ้ริหารจ าเป็น
จะตอ้งท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การ 
เพื่อจดัท าแผนการดาเนินงาน ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 1)ให้ความหมายของการจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
หลกัของงานบริหารท่ีมีการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีชาญฉลาด มีความแตกต่างในเชิง
สร้างสรรคไ์ปจากองคก์ารอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์ารปฏิบติังานไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั และเพื่อ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้
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  Wheelen and Hunger (2006: 3) ให้ความหมายของการจดัการเชิงกลยุทธ์ว่า
หมายถึงกระบวนการการตดัสินใจปฏิบติัการเพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ระยะยาว 
   Pearce and Robinson (2009: 3) ให้ความหมายการจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงชุด
ของการตดัสินใจและการกระท าท่ีส่งผลให้องค์การมีการจดัท าแผนและการปฏิบติัตามแผนเพื่อ
น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 1.3  การจัดการเชิงกลยุทธ์  
   การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารน ามาพฒันาการด าเนินงาน
ขององคก์ารให้เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ดยวิเคราะห์และประเมินปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ี
เกิดจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองค์การและจากผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การ 
(Stakeholders) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจและการก าหนดนโยบายของ
องค์การ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององค์การท่ีท่ีก าหนดไวสู้งสุดและน ามา
ก าหนดวิธีการท างานเพิ่มเติมจากเดิม หรือท่ีเรียกวา่ “กลยุทธ์” พร้อมทั้งจดัท าแผน โครงการ และ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งในแต่ละกลยทุธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ครอบคลุมใน 3 ขั้นตอนหลกั
คือ 1) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ซ่ึงครอบคลุมทุกขั้นตอนย่อยจนกระทัง่ได ้      
กลยุทธ์  2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) 3) การประเมินผลและควบคุม     
กลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) สอดคลอ้งกบัแนวคิดเจริญผล สุวรรณโชติ (2551) ท่ี
กล่าวว่า การบริหารยุทธศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จตอ้งมีขั้นตอนการวางแผนท่ีเร่ิมจากการ
ก าหนดวิสัยทศัน์องคก์ร ออกแบบขั้นตอน ก าหนดกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน
และควบคุมติดตามผล 
   1.3.1  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นแนวทางหรือวิธีการท างาน
ท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าประสงค ์พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้การก าหนดกลยุทธ์จึงมี
ความส าคญัมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคตการประมวลข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Portfolio Approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์SWOT น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ระดบั
องค์กรโดยรวม (Corporate-LevelStrategy) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หลกั (Grand Strategy) ท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่ควรน ากลยทุธ์ใดไปด าเนินการทั้งน้ีการก าหนดกลยุทธ์สามารถแบ่งได้
ดงัน้ี (สุวดี อุปปินใจ, 2553: 84) 
   1.  การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์รมีส่วนช่วยในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงานไดถู้กตอ้ง
เน่ืองจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผกูพนัธ์กบักระทรวงเจา้สังกดัและผูรั้บบริการเท่านั้นแต่ยงัมีผู ้
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มีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆอีกดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อองคก์ร (Stakeholder Influence) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนและการด าเนินงานของหน่วยงานจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
   1.1  ผูมี้ส่วนได้เสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ได้แก่
ผูบ้ริหารทุกระดบัและเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน 
   1.2  ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย โ ด ย ต ร ง ใ น ก า ร รั บ บ ริ ก า ร  (Marketplace 
Stakeholders) เช่น ผูรั้บบริการ พนัธมิตร ผูรั้บจา้ง และขายครุภณัฑ์และวสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามระเบียบพสัดุเป็นตน้ 
    1.3  ผูมี้ส่วนไดเ้สียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) 
เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค คณะกรรมการอาหารและยาสถาบนัการเงิน  สภาหอการคา้ 
สภาอุตสาหกรรม องคก์รพฒันาเอกชนและส่ือมวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมืองท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการตลอดจนศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นตน้ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแล และ
ป้องกนัและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ขอ้ร้องเรียนระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย 
    2.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  
    จุมพล พูลภทัรชีวิน (2553: 21) กล่าวถึง SWOT Analysis ว่าเป็นการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในหน่วยงานเพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท่ีอาจส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ซ่ึง SWOT มาจากประเด็นปัจจยัท่ีตอ้งท าการวิเคราะห์ในแต่ละดา้นประกอบดว้ย S-
Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
แนวคิดน้ีถูกคิดคน้โดย Albert Humphrey ซ่ึงไดน้ าเสนอในงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 –1970 หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์หรือประเมิน
สภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายนอกและสภาพการณ์ภายในเพื่อองค์การจะไดรู้้จกัตนเอง
และรู้จกัสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานซ่ึงการวิเคราะห์น้ี  จะช่วยให้ผูบ้ริหารองค์การทราบถึง
ปัจจัยการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัและแน้วโน้วท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อองค์การซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการด าเนินการต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 
  2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) เป็นปัจจยั
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การแต่อยูน่อกขอบเขตการควบคุมขององคก์าร ผลกระทบ
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์ารซ่ึงองคก์ารจะตอ้งคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เป็นระยะเพื่อพิจารณาว่าปัจจัยใดท่ีเป็นโอกาส 
(Opportunities: O) และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและปัจจยัสภาพแวดลอ้มใดเป็น
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อุปสรรค (Threats: T) หรือภยัคุกคามท่ีจะท าให้องคก์ารไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย (Fred, 2007:  
77-94)  
   2.1.1  โอกาส (Opportunity) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การหรืออาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อม
ภายนอกขององค์การท่ีส่งผลทางด้านบวกต่อการด าเนินงาน ผูบ้ริหารจะต้องมีการตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูเ่สมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวร้วมทั้งตอ้ง
คาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 
สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขนัอยู่เป็นระยะๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 
    2.1.2  อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
คุกคามหรือมีผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์การ หรืออาจหมายถึงผลกระทบด้านลบของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อการด าเนินงาน ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากดั
ของการด าเนินงานเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายได ้เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนได้ แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เราก็จะสามารถหาทางป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนให้น้อยลงไปได ้
ตวัอย่างของอุปสรรคจากภายนอกไดแ้ก่ ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ภยัธรรมชาติต่างๆ ตน้ทุนการ
ลงทุนท่ีสูงข้ึน นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆเป็นตน้ 
     การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มผูว้างแผนจะตอ้งให้ความส าคญักบัการ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการมองแบบ Inside Out มองจากขา้งในไปสู่ขา้งการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภาย
สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกขอบเขตแต่มีความเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยเหล่าน้ีมี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการด าเนินงาน โดยทัว่ไปสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถ
จ าแนกยอ่ยไดอี้ก 2 ประเภท ดงัน้ี 
    1.  สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นปัจจยัต่างๆ  
ท่ีมีผลกระทบและเป็นแรงผลกัดนัต่อการบรรลุผลส าเร็จขององคก์าร ซ่ึง Stephen (1990: 206) ได้
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปนั้น เป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ แต่ไม่สามารถเห็นความ
เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเหล่านั้นกบัองคก์ารไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Barney and 
Griffin (1992) ไดก้ล่าวไวว้า่สภาพแวดลอ้มทัว่ไปมกัจะเป็นเง่ือนไขกวา้งๆหรือแนวโนม้ทัว่ๆ ไป ท่ี
ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
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ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเหตุการณ์และแนวโน้มระหว่างประเทศและดา้น
เศรษฐกิจ 
    2.  สภาพแวดลอ้มเฉพาะหรือสภาพแวดลอ้มของงาน (Specific or 
Task Environment) หมายถึงสภาพแวดลอ้มเฉพาะเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ารท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความส าเร็จในการท างานและการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ท าให้ผูบ้ริหาร
มกัจะใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์ารในระดบัสูง 
      กล่าวไดว้า่สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารในปัจจุบนั ลว้นแลว้แต่
มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา และมีอิทธิพลในระดบัสูงต่อการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ ดังนั้ นการทราบถึงความเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอย่างเท่าทันต่อ
สถานการณ์ยอ่มเป็นผลดีท่ีช่วยท าให้องคก์ารสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยผูเ้ขียนได้น าแนวคิดทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องมาศึกษาดงัน้ี Armstrong (2006), 
cited in Kristina Grigaite and Tamara Bezhanishvili (2008: 5-12) กล่าววา่องคก์ารอาจน าเคร่ืองมือ
ในการการวเิคราะห์ท่ีเรียกวา่ C- PEST Analysis มาใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานขององคก์ารในโลกปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      C (Customer) หมายถึง การวิเคราะห์ในเร่ืองผูรั้บผลประโยชน์ 
ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หน่วยงานทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง ชุมชน ท่ีอยูโ่ดยรอบ 
     P (Politic) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจยัทางการเมือง โดยอาจ
พิจารณาจากสภาพบา้นเมืองมีความมัน่คง มีเสถียรภาพและมีความสงบปลอดภยั นโยบายเก่ียวกบั
ภาษีของรัฐบาล การบงัคบัใช้กฎหมาย นโยบายการบริหารจดัการองค์การของภาครัฐ ซ่ึงปัจจยั
ดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการการควบคุมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบติัอีกด้วย 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ปัจจยัทางดา้นการเมืองและกฎหมายของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัและส่งผล
กระทบต่อองค์การต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้มาควบคุมการท างานขององคก์ารในดา้นต่างๆ และ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ารไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Robbins and Coulter  (2007: 
104)  ไดก้ล่าววา่วกิฤติการณ์ทางการเมืองจะมีผลอยา่งมากต่อผูป้ระกอบการ  
      E (Economic) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ โดย
อาจพิจารณาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนและนโยบายการเงินในภาครัฐ 
นโยบายการดูแลคนว่างงานของรัฐ นโยบายการจดัเก็บภาษี เป็นตน้ โดยเฉพาะประเด็นอตัราการ
วา่งงานการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งสูงต่อองคก์าร ทั้งน้ี ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งน าสถานการณ์ของแต่ละช่วงเวลามาพิจารณาประกอบดว้ยเพราะแต่ละ
ช่วงเวลาสภาพเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งน้ี Robbins  and Coulter (2007: 104) ไดก้ล่าว
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ว่า วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
     S (Social) หมายถึง การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจ
พิจารณาจากปรากฏการณ์ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน การกระจายรายได้
ของประชากรอตัราการเพิ่มของประชากร แรงงานและการเคล่ือนไหวทางสังคม การเปล่ียนแปลง
ของวถีิชีวติระดบัการศึกษา รวมถึงสภาพท่ีอยูอ่าศยัและความเป็นอยูท่ ัว่ไปซ่ึงวฒันธรรมและค่านิยม
ของแต่ละสังคมยอ่มมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารในระดบัสูงเช่นกนั  
      T (Technology) หมายถึง การวิเคราะห์ตวัแปรทางดา้นเทคโนโลยี
และความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ โดยอาจพิจารณาจาก การลงทุนด้านการวิจยัของภาครัฐ
อุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ และการพฒันา ระดบัของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี วงจรชีวิตและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้ น 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยขีั้นสูงไดน้ าไปสู่การเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมดา้นต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร
และโทรคมนาคมเทคโนโลยีดา้นการแพทย ์เทคโนโลยีดา้นวสัดุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ท า
ให้วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก เห็นได้ว่าปัจจัยทางด้าน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศมีความส าคญัต่อองคก์าร  
   2.2  สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุผลส าเร็จของงาน ทั้งน้ีสภาพแวดลอ้มภายในจะเป็นส่ิงท่ีองค์การสามารถ
ควบคุมและพฒันาให้ดีข้ึนได ้ซ่ึงการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายในถือเป็นตวัแปรท่ีองคก์าร
สามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงได้ง่ายกว่าการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมภายนอก 
(รังสรรค ์อินทน์จนัทน์, 2552: 40) 
    การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในจะช่วยใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานซ่ึงช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องคก์ารเพื่อน ามาสู่การวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็นและช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานได้ในระดับสูง โดยผู ้เขียนได้น าแนวคิดทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องมาศึกษา 
Waterman, Peters and Phillips (1980: 14-26) ไดร่้วมกนัศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพขององคก์ารเกิด
จากความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ รวม 7 ประการ (McKinsey 7 s Framework) ซ่ึงประกอบดว้ย 
Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill and Shared Values Mckinsey7S Framework เป็น
แนวคิดทางวิชาการเก่ียวกบัปัจจยัภายในองค์การท่ีส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จขององค์การ ใน
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การศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ าปัจจยัภายในองคก์ารตามแนวคิดของ McKinsey 7 s Framework มาใชเ้ป็น
หลกัในการศึกษา โดย Waterman and Peters (1983: 9-11) พบวา่ประสิทธิภาพขององคก์รเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 7 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย กลยุทธ์ขององคก์ร (Strategy) โครงสร้าง
องค์การ(Structure) ระบบการปฏิบติังาน (System) รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) สมาชิก 
(Staff) ทกัษะความรู้ ความสามารถ (Skill) และ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ทั้งน้ีกลยุทธ์ของ
องค์การจะถูกด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเม่ือ S ทั้ง 7 มีความสอดคลอ้งกนั โดยปัจจยั
ต่างๆ ทั้ง 6 ประการ จะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกนัเพื่อน าไปสู่ค่านิยมร่วมขององค์การ ทั้งน้ี 
องค์ประกอบ 2 ตวัแรก คือ โครงสร้างองคก์ารกบักลยุทธ์เปรียบเสมือนส่วนท่ีเรียกวา่ "ฮาร์ดแวร์" 
ของระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจึงท าให้ไดรั้บความสนใจ
อย่างมากจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่องค์ประกอบท่ีเหลืออีก 5 ตวัท่ีค้นพบนั้น มกัไม่ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควร เพราะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้ากและเปรียบเสมือน "ซอฟต์แวร์" ของระบบคอมพิวเตอร์ 
ต่อมาบริษทั Mckinsey ไดป้รับปรุงค าจ ากดัความขององค์ประกอบทั้ง 7 ตวัให้มีความสมบูรณ์
ชดัเจนยิ่งข้ึน และไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบเหล่าน้ีวา่ Mckinsey 7 S framework (Miller and  Dess, 
1980: 553-585) 

   องคป์ระกอบของ Mckinsey 7 S Framework ทั้ง 7 องคป์ระกอบมี
แนวคิดทางวชิาการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1. ฮาร์ดแวร์ (The Hard S’s) 
   1.1   กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แบบแผนหรือส่ิงท่ีองคก์ารได้

วางแผนเพื่อตั้งรับต่อการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงกลยุทธ์ถือ
เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั เช่นองคก์ารอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี 
องคก์ารมีเป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจของเราคืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็น
ผูรั้บบริการของเรา ดงันั้น กลยทุธ์ถือไดว้า่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่เพราะจะช่วยใหอ้งคก์ารก าหนด
และพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาไดแ้ละเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์ารรู้วา่จะใช้
ความพยายามไปในทิศทางใด การท างานจึงจะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

   1.2  โครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง โครงสร้างท่ีได้
ตั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหน้าท่ีของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่าย
ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง การจดัระบบระเบียบให้กบับุคคล ตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากองคก์ารในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่  การจดัองคก์ารท่ีดีจะ
มีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ลดความซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในหน้าท่ี ช่วยให้
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บุคลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

    1.3  ระบบ (Systems) หมายถึง ระบบการปฏิบติังานทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการภายในองค์การ ซ่ึงระบบการปฏิบัติงานขององค์การจะเป็นการ
รวบรวมองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ งหลายท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุผลส าเร็จ เพื่อน ามาจัดล าดับ
ขั้นตอนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพส าหรับการบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ส าหรับ  
การจดัระบบการท างานในองคก์ารมกัประกอบดว้ย ระบบบญัชีการเงิน (Financial System) ระบบ
พสัดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) เป็นตน้ เพื่อช่วยให้ผูป้ฏิบติัสามารถ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

 2.  ซอฟตแ์วร์ (The Soft S’s) 
2.1  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) หมายถึง แบบแผน

พฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จหรือลม้เหลว
ขององค์กร โดยผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการ
เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึนภายในองค์การ ดงันั้น 
รูปแบบการบริหารจัดการ จึงหมายถึงรูปแบบการบริหารงานของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นแบบแผน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานในองค์การเกิดความ
กระตือรือร้นในการขบัเคล่ือนกิจกรรมขององคก์ารใหไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2  สมาชิก (Staff) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลในองค์การ ซ่ึง
ในทางวิชาการถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต่อการด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงองค์การจะ
ประสบความส าเร็จไดห้รือไม่นั้นข้ึนกบัคุณภาพของสมาชิกนัน่เอง ดงันั้น การบริหารจดัการในดา้น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสมาชิกขององค์การจึงตอ้งมีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์การ เพื่อช่วยให้
สมาชิกมีศกัยภาพในระดับท่ีสูงข้ึนและตรงกับความต้องการขององค์การ รวมถึงช่วยให้การ
ขบัเคล่ือนภารกิจขององค์การท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัสูง ติน ปรัชญพฤทธ์ (2550: 56) 
กล่าวไวว้า่ หากองค์การสามารถมี หรือท าให้มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพไดแ้ลว้ก็จะช่วยให้การ
บริหารทรัพยากรอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตามไปด้วย และสามารถน าจะองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือความลม้เหลว 
   สรุปได้ว่าสมาชิก หมายถึง ทรัพยากรบุคคลขององค์การ
ซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์การ และองค์การจะประสบ
ความส าเร็จไดเ้พียงใดข้ึนอยูก่บัสมาชิกเป็นส าคญั ดงันั้น องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันาให้
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สมาชิกกลายเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีองค์การตอ้งการได้โดยวดัได้จากเร่ือง 1) การเปิดโอกาสให้พนักงานมี
อิสระในการท างาน 2) การใช้เทคนิคจูงใจพนักงาน 3) จ านวนพนักงานและ 4) ศกัยภาพของ
พนกังานทกัษะ (Skill) 

 2.3  ทักษะ หมายถึง ความสามารถขององค์การรวมทั้ ง         
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ หรือคู่แข่งขนั เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ทกัษะหรือความสามารถขององคก์ารสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยส่ิงท่ีองคก์ารกระท าไดดี้ท่ีสุดซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงกลยุทธ์หรือวิธีการท่ีองคก์ารใช้
ปรับปรุงองคก์ารใหดี้ข้ึน โดยใชก้ารแข่งขนั เช่น การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า การให้คุณค่าท่ีดีกวา่แก่
ลูกคา้หรือการครอบครองส่วนแบ่งตลาด เป็นตน้ ทั้งน้ี ทกัษะในการปฏิบติังานของสมาชิกสามารถ
แยกออกเป็น 2 ทกัษะ คือทกัษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) ซ่ึงหมายถึงทกัษะท่ีท าให้
สมาชิกสามารถปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีไดต้ามหนา้ท่ี และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ดา้น
การเงินด้านบุคคล เป็นตน้ และทกัษะดา้นความถนดั หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and 
Special Talents) หมายถึงความสามารถท่ีท าให้พนักงานนั้นๆโดดเด่นกว่าคนอ่ืนและส่งผลให้มี
ผลงานท่ีดีกวา่และมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งรวดเร็วสอดคลอ้งกบัแนวคิดกรม
ควบคุมมลพิษ (2554: 10) ไดก้ล่าวถึง Skills วา่หมายถึง ขีดความสามารถท่ีโดดเด่นและสมรรถนะ
ของบุคลากร โดยเป็นความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในทางวชิาการ การปฏิบติัการ การส่ือสาร และ/
หรือ การให้บริการทั้ งน้ี ได้เสนอประเด็นค าถามในการวิเคราะห์ทักษะของบุคลากรไวด้ังน้ี            
1) บุคลากรมีทกัษะอะไรบา้งท่ีโดดเด่น 2) บุคลากรมีทกัษะใดบา้งท่ีเป็นท่ียอมรับของภายนอก      
3) บุคลากรมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบติังานตามความรับผิดชอบไดเ้พียงใด 4) บุคลากรมีจุดอ่อน
ดา้นใดบา้ง และ 5) หน่วยงานมีการติดตามและประเมินทกัษะภายในองคก์รอยา่งไร 

   สรุปได้ว่า  ทักษะ หมายถึง ความสามารถท่ีสมาชิก
จ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังาน เพื่อช่วยให้เกิดมีประสิทธิภาพในการท างานตามวตัถุประสงค์ของ
องค์การโดยวดัได้จากเร่ือง 1) การส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะ 2) คุณภาพของผลงานท่ีออกมา     
3) การให้ความส าคญัต่อคุณภาพของผลงาน และ 4) ความยุติธรรมของค่าแรงตามคุณภาพของงาน
ค่านิยมร่วม (Shared values) 

    2.4 ค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือ
ร่วมกนัโดยสมาชิกขององคก์ารท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบติัของ
สมาชิกและผูบ้ริหารภายในองค์การ หรือท่ีเรียกว่า "วฒันธรรมองค์การ" สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2550: 112) ไดใ้ห้นิยามว่า ค่านิยม หมายถึง หลกัการและพฤติกรรมช้ีน าท่ีคาดหวงัให้
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องค์การ และบุคลากรปฏิบติั ซ่ึงจะสะทอ้นและเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ขององค์การ 
นอกจากน้ีค่านิยมจะสนับสนุนและช้ีน าการตดัสินใจของบุคลากรทุกคน ซ่ึงจะช่วยให้องค์การ
บรรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารและสมจินตนา คุม้ภยั (2553: 18) ได้
นิยามความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้่า เป็นความเช่ือค่านิยม ทศันคติ ปทสัถาน ความคาดหวงัท่ี
องค์การก าหนดข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นแบบแผนส าหรับปฏิบติัร่วมกนัในองค์การ โดยแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมส าหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้
องคก์ารสามารถอยูร่อดหรือประสบผลส าเร็จ ซ่ึงวฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะเป็นรูปธรรมสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและนามธรรมท่ีฝังลึกแล้วแสดงเป็นพฤติกรรมโดยไม่รู้ตวั วฒันธรรม
องค์การสามารถถ่ายทอดไปยงับุคคลรุ่นต่อๆ ไปในองคก์ารได ้มีความมัน่คงยาวนานแต่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้

   สรุปไดว้่า ค่านิยมร่วม หมายถึง ขอ้ก าหนดในการประพฤติ
ปฏิบติัร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้และโน้มนา้วใจให้สมาชิกเกิดความ
กระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยวดัได้จากเร่ือง 1) การส่งเสริมให้
พนกังานมีความเช่ือร่วมกนั 2) มีการด าเนินการในทิศทางเดียวกนั 3) ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั
และ 4) ความเช่ือและค่านิยมท่ีมีร่วมกนั 

   โดยองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านตามแบบจ าลองนั้น มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนัและส่งผลกระทบต่อกนัตามภาพท่ี 1 

 

    

 

  

Strategy 
กลยุทธ์ 

Structure 
โครงสร้าง 

System 
ระบบ 

Staff 
บุคลากร 

Style 
สไตล์ 

Skill 
ทักษะ 

Shared 
Values 

ค่านิยมร่วม 

 
 
ภาพท่ี 1 ตวัแบบ McKinsey 7-S (McKinsey 7-S Model) 

ท่ีมา: Allex Miller and Gregory G. Dess, "Assessing Porter's (1980) Model In Terms of Its 
Generalizability, Accuracy, and Simplicity," Journal of Management Studies 30, 4: 553-585. 

http://www.amazon.com/Gregory-G.-Dess/e/B001IQZ91U/ref=dp_byline_cont_book_2
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    ทั้งน้ีองคป์ระกอบของ 7s McKinsey มีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ส่วนท่ีจับต้องได้ สามารถน ามาประยุกต์
ลอกเลียนแบบหรือปรับใช้ได้ ส่วนลักษณะท่ี 2 ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วิธีคิดของคน 
วฒันธรรมของแต่ละองคก์ารและทกัษะในการท างานดงันั้นรูปแบบแนวคิด 7s McKinsey เป็นการ
วิเคราะห์ท่ีสามารถน ามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ อาทิเช่น ใช้ในส่วนของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ตรวจสอบปัจจยัภายในท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต จดัเพิ่มหรือลด
หน่วยงานท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงใช้ในการก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช ้      
กลยทุธ์น าเสนอ เป็นการปรับกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัการน าแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเน้นว่าค่านิยมท่ีก าหนดน้ีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุก
องคป์ระกอบท่ีส าคญัขององคก์ร สรุป 7s McKinsey ก็คือกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์
ตวัแปรทั้ง 7 ประการซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจหรือขององค์การโดยน าผลการ
วิเคราะห์มาก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์การ
นั้นเอง 
    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า
ปัจจยัแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อองค์การอย่างไร จุดแข็งขององค์การจะเป็นความสามารถภายในท่ี
น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนจะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ีอาจท าลาย
ผลการด าเนินงาน โอกาสภายนอกจะเป็นสถานการณ์ท่ีส่งเสริมโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย และ
ในทางกลบักันอุปสรรคจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT ถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอยา่งมากส าหรับผูท่ี้น า SWOT มา
ใช้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ดา้นต่างๆมากมาย เช่น การตดัสินใจเลือกเม่ือมี
ทางเลือกหลายๆทาง การก าหนดความส าคญัก่อนหลงัของเหตุการณ์ การบริหารความเปล่ียนแปลง
ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน การวิเคราะห์และแกปั้ญหาในการด าเนินการ การวิเคราะห์โครงการเร่ิมใหม่ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงข้ึน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ฯลฯ แต่ขณะเดียวกนั
ขอ้เสียของการใช ้SWOT ก็มีอยูไ่ม่นอ้ยเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์และความหลากหลาย
ในการประยุกต์ใชง้าน เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของขอ้มูลท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผูว้ิเคราะห์ ดงันั้นตอ้ง
ทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา่เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
พื้นฐานยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแล้วหรือไม่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Bartol, 
Martin, Tein and Matthews (1998) ท่ีมองวา่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัตอ้งท าให้คน
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ในองค์การมองไปในทิศทางเดียวกนัก่อนโดยเร่ิมตน้จากการก าหนดทิศทางภาพรวมขององคก์าร
เพื่อใหก้ารด าเนินการในส่วนต่างๆเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยตอ้งมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งปัจจยัภายในและภายนอกเพื่อน ามาวางแผนจดักิจกรรมโครงการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. การก าหนดกลยทุธ์ 
       กลยุทธ์เป็นแนวทางหรือวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าประสงค ์ พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไวก้ารก าหนดกลยทุธ์จึงมีความส าคญัมากต่อจุดหมาย
ปลายทางในอนาคต  การประมวลข้อมูลทั้ งหมดจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Portfolio 
Approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การโดยรวม 
(Corporate-Level Strategy) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หลกั (Grand Strategy) ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผู ้
ตดัสินใจวา่ควรน ากลยทุธ์ใดไปด าเนินการทั้งน้ีการก าหนดกลยทุธ์สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
   1.  การก าหนดกลยุทธ์หลกั (Grand Strategies) กลยุทธ์หลกัเป็นกลยุทธ์
ระดับองค์การโดยรวม ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงานขององค์การและการสร้าง
สมรรถนะในการแข่งขนั ซ่ึงกลยทุธ์หลกัมี 4 ประเภท ดงัน้ี 
    1.1  กลยทุธ์พลิกฟ้ืน (Turn Around Strategy) เป็นการเลือกด าเนินงาน
ในลกัษณะการปรับปรุง การพฒันา การสร้างเครือข่าย ฯลฯ เพื่อลดจุดอ่อนภายในองคก์าร 
    1.2  กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) เป็นการเลือก
ด าเนินงานในแบบเดิมๆ โดยเลือกขยายงานเฉพาะส่วนท่ียงัพอมีจุดแข็งมาช่วยตา้นอุปสรรคจาก
ภายนอก 
                                            1.3  กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) เป็นการเลือกกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานท่ีมุ่งสร้างความเจริญเติบโตให้องคก์าร 

1.4  กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategies) เป็นการเลือกกลยุทธ์
ท่ีพยายามจะรักษาองค์การเอาไวโ้ดยการลดตน้ทุนดา้นต่างๆ ลง เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นพสัดุ
ครุภณัฑด์า้นการผลิต ดา้นการบริหาร ตลอดจนการลดขนาดขององคก์าร (Downsizing) 

   2. การก าหนดกลยุทธ์ระดบัหน่วยงาน (Business-level Strategies) กลยุทธ์
ระดบัหน่วยงานจะตอ้งก าหนดตามกลยุทธ์หลกัขององค์การ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งแปลงกลยทุธ์หลกัในระดบันโยบายใหเ้ป็นกลวธีิในการบริหาร 

   3.  การก าหนดกลยทุธ์ในระดบัของกิจกรรม (Functional-level Strategies) 
เป็นการด าเนินการโดยพิจารณาจากหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายในองค์การประกอบมี
องค์ประกอบ5 ด้านคือ 1) การวิจยัและพฒันา (Research and DevelopmentStrategy) 2) การ
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ปฏิบติัการ (Operations Strategy) 3) ดา้นการเงิน (Financial Strategy) 4) ดา้นการตลาด (Marketing 
Strategy) และ 5) ดา้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) 
  4.  การสังเคราะห์กลยทุธ์ 

                การวเิคราะห์ SWOT ท าใหผู้บ้ริหารไดท้ราบสถานภาพขององคก์ารวา่
เป็นอยา่งไรมีสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) ในการพฒันาอยา่งไรและมีปัจจยั
ใดท่ีเป็นอุปสรรคหรือ ภยัคุกคาม (Threat) ต่อการพฒันาการด าเนินงานขององค์การ รวมทั้งได้
ทราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อน าขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์องคก์ารน้ีไปวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนสามารถรับมือกบั
อุปสรรคต่างๆรวมถึงสามารถสร้างความเขม้แขง็และขจดัจุดอ่อน 
     ส าหรับเทคนิคและวิธีการในการก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์การจะตอ้ง
พิจารณาเทคนิคต่างอยา่งเหมาะสมกบัขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยูข่ององคก์ารหลงัจากท่ีไดว้ิเคราะห์ลกัษณะ
โดยทัว่ไปและไดผ้า่นกระบวนการในการแยกสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในในรูปของ SWOT 
Analysis แลว้ผูว้ิเคราะห์อาจน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์แมททริกซ์
ทาวซ์ (TOWS MATRIX) เพราะสามารถน ามาใช้ในการสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ท่ี
กวา้งและค่อนขา้งง่ายต่อการเขา้ใจมากท่ีสุด (สุธีรา อะทะวงษา, 2551) เป็นการพิจารณาจากการ
น าเอาผลจากการวิเคราะห์ SWOT ท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ไวแ้ลว้มาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
ก าหนดกลยทุธ์ 

    ผูว้ิจยัจึงใช้เทคนิคแมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS MATRIX) เป็นกรอบ
แนวคิดส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัจุดแข็ง จุดอ่อน ของ
องค์การ โอกาส และอุปสรรคของส่ิงแวดล้อมภายนอกแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี (Weihrich and 
Koontz, 1993: 93-94) 
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ตารางท่ี  2 TOWS MATRIX ส าหรับการก าหนดกลยทุธ์ 
 
            ปัจจยัภายใน 
              (Internal factors)  
 
    ปัจจยัภายนอก 
  (External factors) 

จุดแขง็ภายใน 
[Internal strengths (S)] 

จุดอ่อนภายใน 
[Internal weaknesses (W)] 

โอกาสจากภายนอก 
[External Opportunities (O)] 
 

กลยทุธ์ SO : มาก – มาก 
(SO strategy : maxi-maxi) 
รุกไปขา้งหนา้ 

กลยทุธ์ WO : นอ้ย – มาก 
(WO strategy : mini-maxi) 
พฒันาภายใน 

อุปสรรค/ขอ้จากดัจากภายนอก 
[External threats (T)] 
 

กลยทุธ์ ST : มาก – นอ้ย 
(ST strategy : maxi-mini) 
สร้างพนัธมิตร 

กลยทุธ์ WT : นอ้ย – นอ้ย 
(WT strategy : mini-mini) 
ปรับเปล่ียนภายใน 

 
ท่ีมา: Heinz Weihrich and Harold Koontz, Management: A Global Perspective, 10th ed.   (New 

Delhi: Mcgraw-Hill College, 1993), 175. 
 
    เทคนิค TOWS Matrix ช่วยให้การพฒันากลยุทธ์ทางเลือก 4 ประเภท
คือ SO (Strengths - Opportunities) WO (Weakness–Opportunities) ST (Strengths–Threats) และ
WT (Weakness – Threats) การจบัคู่ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดของการท า
ทาวซ์แมทริกซ์ (TOWS MATRIX) เพราะตอ้งใชก้ารตดัสินใจท่ีดี (David, 2005; Weihrich and 
Koontz, 1993) รายละเอียดมีดงัน้ี 
   1. กลยุทธ์ SO (SO Strategy) เร่งรัดพฒันาเป็นสถานการณ์ท่ีองคก์าร
ตอ้งการสูงสุดโดยองคก์ารใชจุ้ดแขง็และขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาสโดยทัว่ไปเป้าหมายขององคก์ารจะ
เปล่ียนจากต าแหน่งอ่ืนของแมทริกซ์น้ี ถา้มีจุดอ่อนพยายามแกไ้ขปัญหา เพื่อเปล่ียนให้เป็นจุดแข็ง
ถา้เผชิญอุปสรรคตอ้งพยายามเปล่ียนใหเ้ป็นโอกาส  
   2.  กลยุทธ์ WO (WO Strategy) ปรับปรุงองค์การพยายามท่ีจะให้เกิด
จุดอ่อนต ่าสุดและโอกาสสูงสุดดงันั้นองค์การท่ีมีจุดอ่อนในบางกรณีอาจจะพฒันาองค์การหรือ
ตอ้งการความสามารถเฉพาะอย่าง (เทคโนโลยีหรือบุคคลท่ีมีทกัษะ) จากภายนอกมีทางเลือกท่ี
เป็นไปไดเ้พื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบของโอกาสจากสภาพแวดลอ้ม 
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   3.  กลยุทธ์ ST (ST Strategy) รอหาโอกาสคือเกณฑ์จุดแข็งของ
องค์การท่ีเก่ียวข้องกับอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมเป้าหมายคือท าให้เกิดจุดแข็งสูงสุดและมี
อุปสรรคต ่าสุดดงันั้นองคก์ารอาจใชจุ้ดแขง็ดา้นเทคโนโลย ีการเงิน การจดัการ เพื่อจดัการอุปสรรค 
  4.  กลยทุธ์ WT (WT Strategy) ทบทวนบทบาท อยูใ่นมุมขวาตอนล่าง 
มีเป้าหมายท่ีสร้างให้เกิดจุดแข็งและอุปสรรคต ่าสุดซ่ึงตอ้งการให้องคก์ารใชรู้ปแบบการร่วมลงทุน 
(Joint Venture)   
   4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) หลงัจากองคก์ารมี
การก าหนดกลยุทธ์แลว้ กลยุทธ์ท่ีก าหนดนั้นจะตอ้งมีการปฏิบติัการโดยการก าหนดวตัถุประสงค ์
ก าหนดแผนประจ าปี ก าหนดนโยบาย จดัสรรทรัพยากรในการด าเนินการรวมถึงการพฒันาและการ
ใชร้ะบบการจดัการขอ้มูล  

 5. การประเมินผลกลยทุธ์ (Strategy Evaluation) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ี 
ก าหนดภายใต ้สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนกลยุทธ์ท่ีถูก
น าไปใช้การประเมินระดบัความส าเร็จของกลยุทธ์และแผนรวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขกลยุทธ์ให้
เหมาะสมเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 
    การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การก าหนดกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ โดยการก าหนดกลยุทธ์ตอ้งอาศยัการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนดทิศทางกลยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์องคก์าร ส าหรับการวิจยัคร้ัง
น้ี ประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือ
ท่ีเรียกวา่ SWOT Analysis โดยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตามกรอบทฤษฎี 7-S ของ Mc Kinsey 
สภาพแวดล้อมภายนอกตามกรอบทฤษฎี  C-PEST Analysis และจับคู่รายการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากสถานการณ์ 4 รูปแบบ หรือท่ีเรียกวา่ TOWS  Matrix จาก
แนวคิดของ Weihrich and Koontz (1993: 175) อยา่งไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีวา่ไม่
สามารถศึกษาถึงขั้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและประเมินผลไดด้ว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาการวจิยั 
  

2. แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมและการจัดการเครือข่าย 

 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network Concept) มีพฒันาการมาจากพื้นฐานของ
ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) โดยมีนกัคิดคนส าคญั คือ Richard Emerson (1976: 335-
362) ซ่ึงต่อยอดความคิดมาจาก George C. Homans (1958: 597-606) โดยมีฐานคติ (Assumption) 
คือในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปดว้ยบุคคลหรือตวัแสดง (Actor) ท่ีมีความสัมพนัธ์ (Relation) 
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ซ่ึงกนัและกนัตามบทบาทหรือหนา้ท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในเครือข่ายสังคมอาจเป็นไปตาม
ทฤษฎีการเพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามหนา้ท่ีท่ีคาดหวงัในสังคมหรือตามบรรทดัฐานท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาเท่านั้นแต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลยงัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของการรับรู้และการตดัสินใจ
ในการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัระหวา่งคู่ความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ปัจจุบนัองค์ความรู้
ของแนวคิดเครือข่ายทางน าไปใชใ้นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis)
การสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming) รวมไปถึง
การศึกษาอ านาจและการพึ่งพา (Power and Dependence) ภายในเครือข่าย 

  2.1  ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 

   เครือข่ายทางสังคม หมายถึง กลุ่มของสมาชิกเครือข่าย (Nodes) ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงกนัโดยมีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปแบบ ความเป็นเพื่อน ญาติพี่นอ้ง 
ผูร่้วมงาน การพูดคุย การให้ค  าแนะน า การให้ความไวว้างใจ การแลกเปล่ียนสารสนเทศ การติดต่อ    
ส่ือสารผา่นอีเมล และส่ือสังคมออนไลน์ การให้ความร่วมมือ (Marin and Wellman, 2011: 11-12) 
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล สารสนเทศ และทรัพยากรระหวา่งกนั สมาชิกเครือข่ายอาจเป็นไดท้ั้ง
ปัจเจกบุคคล คณะบุคคล เช่น องคก์ร สถาบนั บทบาทหนา้ท่ี ในส่วนเน้ือหาของทรัพยากรท่ี
แลกเปล่ียนมีไดห้ลายชนิดทั้งทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ วตัถุดิบ บริการ เงิน หรือทรัพยากร
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ขอ้มูล สารสนเทศ การส่ือสาร ความเช่ือ อิทธิพลทางสังคม (Haythornthwaite, 
1996: 323) ในขณะท่ีโครงสร้างของเครือข่ายสามารถอธิบายไดโ้ดยใช้สัญลกัษณ์จุดแทนสมาชิก
เครือข่าย และเส้นแทนความสัมพนัธ์ สมาชิกเครือข่ายและเส้นเช่ือมโยงอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
ไปตามความนิยมของแต่ละสาขาวิชาซ่ึงลว้นมีความหมายเหมือนกนัเช่นสมาชิกเครือข่ายเรียกว่า 
Actors, Agents, Egos, Vertices, Nodes, Sites หรือ Units เส้นเช่ือมโยงเรียกวา่ Relations, Ties, 
Alters, Edges, Arcs, Links, Connections, หรือ Bonds เป็นตน้ นอกจากน้ีทิศทางของเส้นเช่ือมโยง
สามารถแสดงไดด้ว้ยหวัลูกศร ตวัอยา่งเช่น ความสัมพนัธ์แบบเพียงฝ่ายเดียว (One-way Directed 
Graphs / Digraphs) แสดงภาพดว้ยเส้นท่ีมีหวัลูกศรทางเดียวความสัมพนัธ์แบบต่างฝ่ายต่างตอบ
แทน(Two-Way Eirected/ Reciprocal Graphs) แสดงภาพดว้ยเส้นท่ีมีหัวลูกศรสองทาง ส่วน
ความสัมพนัธ์แบบสมมาตรหรือต่างฝ่ายต่างพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัเป็นการเช่ือมโยงแบบไม่มีทิศทาง
(Undirected Graphs) แสดงภาพดว้ยเส้นท่ีไม่มีหวัลูกศร (Hoppe and Reineltb, 2010: 601)ในขณะท่ี 
Paul Starkey (1997: 15) สมชยั จิรโรจน์วฒัน (2553), ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท ์ (2551: 3); ต่วนเปา
ซี กจิู (2554: 17) ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนหรือองคก์ารท่ี
สมคัรใจแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั มีความร่วมมือ มีการพึ่งพาอาศยั 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลายและมีเป้าหมาย
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ร่วมกนั อีกทั้งสมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉันทเ์พื่อนท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่า
สร้างการคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง และ Goldsmith and Eggers (2004: 24); O’Toole and Meier 
(2004: 682);  Smith and Wohlstetter (2006: 250) ให้ความหมายเครือข่ายหมายถึงการท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมมือกบัองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐด้วยกนั องค์การภาคเอกชน 
องคก์ารภาคประชาชน สถาบนัวชิาชีพ หรือองคก์ารท่ีไม่แสวงก าไรเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือเพื่อด าเนิน
กิจการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการสาธารณะ โดยมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้แต่ละ
หุ้นส่วนการงานทั้งน้ีความสัมพนัธ์ของหุ้นส่วนจะอยู่ในระดบัท่ีสามารถน าไปสู่การแลกเปล่ียน
ทรัพยากรในการด าเนินงานหรือการตดัสินใจร่วมกนัระหว่างตวัแสดงต่างๆ ในเครือข่าย โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดข้ึนสูงสุดและบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน โดยท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์ารต่างๆ ไม่ไดเ้กิดข้ึนในลกัษณะของการบงัคบัหรือการ
สั่งการตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา (วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, 2550: 32-35)  
     สรุปไดว้่าเครือข่ายทางสังคมคือความสัมพนัธ์ในสังคมมนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม กลุ่มกบักลุ่ม และกลุ่มกบัเครือข่ายโดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรม
และความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ อาทิ กิจกรรมการส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั 
การแลกเปล่ียน การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลายโดยมี
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ความตอ้งการบางอยา่งร่วมกนัโดยท่ีสมาชิกมีความเป็นอิสระ ส่วนเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง การจดัการระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและองคก์ารต่างๆ เช่น องคก์ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงรูปแบบเครือข่ายน้ีตอ้งพึ่งพาการติดต่อประสานงาน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรท่ีมีอยูซ่ึ่งกนัและกนั อยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง ทั้งน้ีการจดัการดงักล่าวก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองค์การ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
คุณค่าในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพ  
 2.2  องค์ประกอบของเครือข่าย 

   การท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของเครือข่ายมีความส าคญัเพื่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายท่ีแทจ้ริง มีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ าหนดองคป์ระกอบของเครือข่ายไวด้งัน้ี 

   Starkey (2006); Chetley (2000) กล่าวว่าเครือข่ายมีองค์ประกอบส าคญั ไดแ้ก่    
การเช่ือมโยง (Involvee) ระหว่างองค์กรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายๆ หน่วยท่ีมีการประสาน    
การท างานแบบรวมพลงัทางสังคม (Social Synergy) มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการเช่ือมโยงไว้
อยา่งชดัเจน มีการจดัตั้งกลุ่มปวารณาตนเป็นหลกั (Core Group) ระดบัองคก์รหรือบุคคล มีกิจกรรม
กระตุน้ (Active Program) การมีปฏิสัมพนัธ์การมีส่วนร่วม (Participation) และการแบ่งปัน
(Sharing) ของสมาชิกมีส ารวจขอบเขตเพื่อการเติมเตม็ความสมบูรณ์แบบให้กบัเครือข่ายการท างาน
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และการเช่ือมโยง (Linkages) มีทรัพยากรสนบัสนุนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติักิจกรรม และการ
ประสานงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพฤทธ์ ศิริบรรณพิทกัษ ์ (2549) ท่ีวา่การไดรั้บช่ือเสียงจาก
กิจกรรมการชนะแข่งขันการเปิดเผยต่อสาธารณะทีเ ก่ียวข้องมีการติดตามและประเมิน
ความกา้วหนา้ของเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอในขณะท่ีพระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 11-13) เสนอ
วา่องค์ประกอบส าคญัของเครือข่ายประกอบดว้ย 1) สมาชิกเครือข่ายจะตอ้งเร่ิมตน้จากสมาชิกซ่ึง
หากเครือข่ายมีสมาชิกมากตอ้งมีการจดัแบ่งหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการจดัการ
การประสานงาน 2) กรรมการ ผูป้ระสานงาน เพื่อให้เกิดการจดัการท่ีดีต่อกระบวนการท่ีท าให้
สมาชิกสามารถน าพาเครือข่ายขบัเคล่ือนไปด้วยพลังร่วม 3) เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ตอ้งมี   
ความชดัเจนเพราะมีความส าคญัต่อการเขา้ร่วมและคงอยูข่องสมาชิกตลอดจนสามารถสนองตอบ
ความตอ้งการหรือภารกิจของตนเองหรือองค์กร 4) กิจกรรมเครือข่ายตอ้งมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
และเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกแสวงหาแนวทางท่ีทรงพลงัในการด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนประกอบของเครือข่ายในความคิดเห็นของปาริชาติ สถาปิตานนท์ และ ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ 
(2546: 7) คือการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ การส่ือสาร การบริหารขอ้มูลข่าวสารและการปฏิสัมพนัธ์ 
เพื่อน าไปสู่การตีความหมาย หรือการสร้างความหมายร่วม และสุดทา้ยคือการเห็นและเขา้ใจใน
เป้าหมายร่วม โดยท่ีแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลจะมีการรับรู้ และตีความหมายของขอ้มูลข่าวสารท่ี
แตกต่างกนัไปและภายในเครือข่ายจะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีหลากหลายท่ีมีวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกนั มีชีวติชีวาหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลามีการล่ืนไหลของขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีส่ือถึงกนั มีพื้นท่ีรูปธรรมในการท างานมีชุมทาง (hub) มีโหนด (node) หรือ ศูนยป์ระสานงานยอ่ย
ท่ีหลากหลายและกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆและท่ีส าคญัมีผูจ้ดัการเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกันโดยมีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในระดับชุม เพื่อให้เครือข่ายมีกิจกรรมและความ
เคล่ือนไหวตลอดเวลาซ่ึงในบางคร้ังกิจกรรมย่อยในระดบัโหนดศูนยป์ระสานก็มีความหมายและ
สามารถสร้างเป็นพลงัของเครือข่ายได ้ ส่วนอาดุลย ์พรมแสง (2552) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหาร
จดัการศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาในการขบัเคล่ือนพบวา่องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารจดัการ
ศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3 
อย่างมีประสิทธิผล มี 7 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ส่วนประกอบส าคญัของศูนยเ์ครือข่าย
สถานศึกษา 2) กระบวนการในการปฏิบติังาน 3) การจดับรรยากาศในการบริหาร 4) ภาวะผูน้ าศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา 5) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 6) วิธีการพฒันาสมาชิกและ 7) การใช้
เทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร ในขณะท่ี กิตติศกัด์ิ ตนัสุรัตน์ (2555) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน
ส าหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐพบว่ารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและ        
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การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานส าหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่อไปน้ีการสร้างความตระหนกั การให้ผูเ้ขา้ร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์ร การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิก การร่วมกนัก าหนดและ
ปฏิบติัตามแผนงานโครงการ การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการร่วมกนัสรุปบทเรียนฯ
นอกจากน้ี  สมศกัด์ิ เอ่ียมดี (2556: 8) ศึกษาการพฒันาระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพบวา่รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของ
ระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเป็นเครือข่ายผสมผสานระหว่างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอย่างไม่เป็น
ทางการและเป็นทางการช่วยการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ 1) องค์การของเครือข่ายประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ เป้าหมายของเครือข่าย 
สมาชิกเครือข่ายและบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในเครือข่าย 2) การจดัการเครือข่ายประกอบดว้ย 
การพฒันาแผนกลยุทธ์ การออกแบบเครือข่าย การบูรณาการและการเช่ือมโยงการด าเนินการและ
การวดัผล การประยกุตใ์ช ้ICT ในการจดัการเครือข่ายการพฒันาความรู้และทกัษะบุคลากรและการ
จดัระบบติดต่อส่ือสาร 3) การใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายประกอบดว้ยการประสานงานร่วมกนัการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศและความรู้ การแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากรและการพฒันาความรู้และ
ทกัษะ 4) การธ ารงรักษาเครือข่ายประกอบด้วยการจดักิจกรรมร่วมกนัการสร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งสมาชิกการสร้างระบบการจูงใจการจดัหาทรัพยากรสนบัสนุน การสร้างท่ีปรึกษา และการ
สร้างผูน้ ารุ่นใหม่  

    ดงันั้นนั้นการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายจะตอ้งประกอบดว้ยจากองค์ประกอบของ
เครือข่าย  ต่างๆ ตามท่ีกล่าวแล้วขา้งตน้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างท่ีหลากหลายซ่ึงแต่ละ
องค์ประกอบก็มีความส าคญัต่อการก าหนดถึงองค์ประกอบหลักหรือโครงสร้างของเครือข่าย
อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาอย่างลึกซ้ึงแล้วจะพบว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของความเป็นเครือข่าย 
ได้แก่ 1) สมาชิกเป็นองค์ประกอบเบ้ืองตน้ของความเป็นเครือข่ายท่ีสร้างระบบปฏิสัมพนัธ์            
2) จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง เพราะหากวา่บุคคล กลุ่ม
องคก์าร มารวมกนัเพียงเพื่อท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยไร้ความมุ่งมัน่หรือจุดมุ่งหมายร่วมกนั
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่อาจกล่าวไดว้า่เป็นเครือข่าย 3) การท าหน้าท่ีอยา่งมีจิตส านึกคือ การท า
หนา้ท่ีต่อกนั และกระท าอยา่งมีจิตส านึกเพราะหากขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมแลว้ กระบวนการนั้น
จะเป็นเพียงการจัดตั้ งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้ น 4) การมีส่วนร่วมและ           
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองคป์ระกอบของความเป็นเครือข่ายส่ิงหน่ึงท่ีจะขาดมิไดก้็คือการมีส่วน
ร่วม การพึ่งพาอาศยัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกจะเป็น
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ปัจจยัท่ีหนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลงัมากข้ึนเพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกวา่
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ซ่ึงจะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเขา้หากนัและพึ่งพากนัมากข้ึน
รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้ภารกิจท่ีเครือข่ายด าเนินการร่วมกันนั้นบรรลุถึงเป้าหมาย        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเป็นทั้งแนวคิดกระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือข่ายเป็น
กระบวนการสร้างขอ้มูลท่ีต่อเน่ืองเพราะถ้าไม่มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมาจาก   
การมีส่วนร่วมแลว้พฒันาการของเครือข่ายจะเป็นไปอยา่งชา้ๆและอาจถดถอยลง  

  2.3  ทีม่าและการเกดิเครือข่าย 

   ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายถึงการเกิดข้ึนของเครือข่าย ( Boissevain Clyde,1973) 

   1.  ทฤษฎีการแลกเปล่ียน ( Exchange Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ระหวา่งกนัดงันั้นเหตุผลหลกัท่ีจะท าให้เครือข่ายเกิดขั้นได ้(โดยสมคัรใจ) ก็คือแต่ละ
ฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายซ่ึงจะน าไปสู่ความเต็มใจท่ีจะ
ประสานกนัหรือเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย  

   2.  แนวคิดการรวมพลงั (Synergy) การรวมพลงัการท างานน าไปสู่ผลไดท่ี้มีคุณค่า
ทวีคูณหรือเข้มแข็งมากกว่าการท่ีแต่ละองค์การจะท างานโดยโดดเด่ียวทั้งน้ีโดยมีความเช่ือว่า       
การรวมพลงักนัจะก่อใหเ้กิดคุณค่าท่ีทวคูีณ  

    จากแนวคิดอาจกล่าวไดว้า่การสร้างเครือข่ายเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเพราะสมาชิกเครือข่ายมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานกิจกรรมร่วมกนัเร่ิม
ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ กฎเกณฑ์ มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกนัและท าบางอย่างร่วมกนั ซ่ึง
กิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเครือข่ายท าร่วมกนัคือการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ การเรียนรู้
และพฒันาไปสู่การวางแผนร่วมกันการปฏิบัติร่วมปัน ซ่ึงจะท าให้กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเป็นการประสานพลงั (Synergy) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั
และมีประสิทธิภาพ เง่ือนไขส าคญัของเครือข่ายคือตง้มีการติดต่อสัมพนัธ์ส่ือสารกนัอยา่งสม ่าเสมอ
ระหวา่งสมาชิกอยา่งไรก็ตามเครือข่ายอาจเกิดข้ึนไดใ้น 2 ลกัษณะคือ 

   1. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากความ
สมานฉนัท ์การร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆท่ีมองเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้และการแกปั้ญหา
ร่วมกนัแลว้มารวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนการ
พึ่งพาอาศยั โดยเป็นเครือข่ายท่ีมีการส่ือสารและความผกูพนัท่ีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการท่ีประสาน
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของสมาชิกมีแนวทางการด าเนินการท่ีเป็น
อิสระจากการครอบง าของฝ่ายต่างๆและมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ในแนวราบรัตนาวดี ณ นคร 
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(2554:8) ไดใ้หค้วามเห็นวา่เครือข่ายท่ีเกิดจากธรรมชาติมกัใชเ้วลานานในการสร้างเครือข่ายแต่เม่ือ
เกิดข้ึนแลว้เครือข่ายมกัมีความเขม้แข็ง ย ัง่ยืนและมีแนวโน้วท่ีจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึนแต่เครือข่ายท่ี
เกิดจากการจดัตั้งจะมีความเก่ียวพนักบันโยบายหรือภาครัฐและมกัอยู่ในกรอบแนวคิดเดิมท่ีใช้
กลไกภาครัฐผลกัดนัให้เกิดงานท่ีเป็นรูปธรรม และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย
มกัจะไม่ไดมี้พื้นฐานความตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจหรือมุมมองในการจดัตั้งเครือข่ายท่ีตรงกนั
มาก่อนท่ีจะเกิดการร่วมตวั การท างานจึงเป็นเร่ืองเฉพาะกิจไม่มีความต่อเน่ือง เวน้แต่จะไดรั้บการ
ช้ีแนะท่ีดีมีการด าเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถสร้างความเขา้ใจได้ดีและเกิดความผูกพนั
ระหวา่งสมาชิกจนน าไปสู่เครือข่าย 

   2. เครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้งและสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆจะเกิดเม่ือมีผูน้ า
ท่ีมีความพร้อมและมีความตอ้งการท่ีจะจดัตั้งเครือข่ายเพื่อให้มีการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นเครือข่าย
ท่ีภาครัฐหรือให้มีการช่วยเหลือกนัท างานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนเองไม่สามารถท าไดดี้พอหรือท า
เพื่อการท างานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนเองไม่สามารถท าไดดี้พอหรือท าไดไ้ม่ทัว่ถึงเครือข่ายลกัษณะน้ี
อาจเกิดจากความพร้อมและความตอ้งการภายในองค์การหรือเกิดจากการสนบัสนุนขอเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีตนเองหรือหน่วยงานจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย (Starkey, 1977) 

    จากสาเหตุดงักล่าวตามความคิดเห็นของรัตนาวดี ณ นคร จึงมีเครือข่ายอีกรูปแบบ
หน่ึงเรียกว่าเครือข่ายวิวฒันาการซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติตั้งแต่แรกและมิไดเ้กิดจากการจดัตั้ง
โดยตรง แต่มีกระบวนการพฒันาผสมผสานอยู่ โดยเร่ิมจากกลุ่มบุคคลหรือองคก์ารมารวมตวักนั
ดว้ยวตัถุประสงค์กวา้งๆ ในการสนบัสนุนและเรียนรู้ไปดว้ยกนัโดยยงัไม่ไดส้ร้างเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีชดัเจนนกัหรือเกิดจากการจุดประกายจากความคิดภายนอกไม่วา่จะเป็นการรับฟัง
การได้เห็นตัวอย่างการด าเนินงานเครือข่ายอ่ืนๆ แล้วจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือและพฒันาตนเอง เครือข่ายลกัษณะน้ีถึงแมว้า่ไม่ไดเ้กิดจากการกระตุน้จากภายในโดยตรง
ตั้งแต่แรกแต่สมาชิกมีความตั้งใจจริงจนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งไดเ้ช่นกนัวีระศกัด์ิ เครือเทพ 
(2550:16-17) สรุปถึงสาเหตุของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

   1.  ขอ้จ ากัดในเชิงสถาบนัและทรัพยากรกล่าวคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หลายแห่งมีขอ้จ ากดัในดา้นบุคลากรและงบประมาณโดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)
ขนาดเล็กท่ีมีบุคคลากรจ านวน 3-5 คน การด าเนินนโยบายต่างๆทั้งหมดจึงเป็นเร่ืองเกินกวา่วิสัยท่ี
จะท าได้เพียงล าพงันอกจากน้ีงบประมาณท่ีจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาจเกินกว่าขีด
ความสามารถทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแมก้ารกระจายอ านาจทางการคลงัท่ีผา่น
มาจะส่งผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีทรัพยากรทางการเงินการคลงัมากข้ึนก็ตาม 



 

 

40 

แต่ก็ยงัถือว่าอยู่ในระดบัท่ีจ  ากดัเม่ือเทียบกบัภารกิจทั้งหมดท่ีตอ้งรับผิดชอบดงันั้นการแสวงหา
เครือข่ายในการท างานจึงเป็นมาตรการท่ีช่วยลดขอ้จ ากดัทางบุคลากรและทางการเงินการคลงัได ้  

   2.  การเขา้ถึงปัญหาในระดบัชุมชนนับเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งจ าเป็นตอ้งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการท างานปัญหาสังคมหลาย
ประการเกิดข้ึนในระดบัปัจเจกบุคคลและชุมชน ซ่ึงอาจเกินกวา่ท่ีบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะสอดส่องดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงการสร้างเครือข่ายในระดบัทอ้งถ่ินจึงเป็นแนวทางท่ีช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการเขา้ถึงสาเหตุตน้ตอของปัญหาและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและน าไปสู่การร่วมแรง
ร่วมใจกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

   3.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาระดับทอ้งถ่ินนับเป็นสาเหตุท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพราะการแกไ้ขปัญหาบางประการ
จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆเป็นการเฉพาะเช่นการจดัการปัญหาขยะ 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มการให้บริการสาธารณสุข การจดัการศึกษาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
เหล่าน้ี อาจอยู่นอกเหนือความรู้ ความสามารถของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนทัว่ไป การสร้างเครือข่ายจึงเป็นช่องทางหน่ึงในการถ่ายโอนและเสริมสร้างความรู้และ
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

   4.  ความต่ืนตวัและความเขม้แข็งของภาคชุมชนและประชาสังคมปัจจุบนัองค์กร
ภาคประชาชนมีความเขม้แขง็และมีบทบาทส าคญัเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากในการท างานร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเหล่าน้ีมีจุดเด่นในเร่ืองของวิธีการท างานท่ีคล่องตวัมีความสามารถใน
การเขา้ถึงชุมชนระดบัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดีและให้ความสนใจกบัการแกไ้ขปัญหาชุมชนทอ้งถ่ิน
อยา่งจริงจงั การสร้างเครือข่ายการท างานโดยอาศยัจุดแขง็ต่างๆ ของภาคประชาชนเช่นน้ีจึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการจดัการปัญหาชุมชน  

   5.  ข้อบงัคบัหรือแนวนโยบายจากส่วนราชการเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในระดบัชุมชนรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยมกัมีแนวนโยบายท่ีผลกัดนัให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น 
การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท างบประมาณ นโยบายดงักล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัภาคส่วนต่างๆในชุมชนอยา่งเปิดกวา้งและเป็นระบบเพิ่มมากข้ึนจน
ขยายผลไปสู่เครือข่ายในดา้นต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  

   6.  ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่เพียง
ล าพงัเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ิน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยผา่นการลองผิดลองถูกความลม้เหลว
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ของการแกไ้ขปัญหาโดยล าพงั ในอดีตอาจท าให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเล็งเห็นถึงความส าคญัของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

   GoldsmithและEggers (2004: 15)ไดก้ล่าวไวว้า่การท างานแบบเครือข่ายอาจเกิดข้ึน
ไดใ้น 6 ลกัษณะซ่ึงเรียงล าดบัตามระดบัความเขม้ขน้ในการผลกัดนัของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
(Degree of Government Involvement) ดงัต่อไปน้ีคือ 1) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
องคก์รต่างๆ ในเครือข่าย (Information Dissemination) ซ่ึงอาจรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรระหวา่ง
กนัได ้ 2) การจดัเวทีนดัพบพูดคุยระหวา่งกลุ่มหรือองคก์รต่างๆ (Civic Switchboard) เพื่อให้กลุ่ม
ต่างๆ ไดร่้วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนั 3) การรวมการให้บริการของ
องคก์รต่างๆ ในเครือข่ายเพื่อจดับริการให้สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั (Channel Partnership) เพื่อเป็น  
การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการเพียงคร้ังเดียว 4) การท างาน
เครือข่ายแบบเฉพาะกิจ (Ad Hoc) เพื่อแกไ้ขปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหนา้ เม่ือปัญหาต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งลุล่วงแลว้ เครือข่ายการแกไ้ขปัญหาก็ยุบเลิกไป 5) การจดัเครือข่ายแบบโซ่การผลิต (Supply 
Chain) เพื่อให้การผลิตสินคา้หรือบริการด าเนินการไดอ้ย่างคล่องตวัและ 6) การท าสัญญาให้ส่ง
มอบบริการสาธารณะ (Service Contract) ซ่ึงอาจมีข้ึนไดใ้นบริการหลายประเภท และสินคา้บริการ
ประเภทหน่ึงๆ อาจด าเนินการส่งมอบโดยคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐจานวนหลายแห่งก็เป็นได ้

   Kwon and Fieock (2010) ท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจของทอ้งถ่ินในการท า
ขอ้ตกลงการบริการร่วมกนั โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแยกออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
เป็นมุ่งเนน้ไปท่ีความตอ้งการภายใน ประสิทธิภาพท่ีไดรั้บจากความร่วมมือ ปัญหาหน่วยงานและ
ขอ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงการตดัสินใจช่วงแรกน้ีจะอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็นและความนิยมชมชอบ 
ส่วนในช่วงท่ีสองมุ่งเน้นท่ีตวัหน่วยงาน การเจรจาต่อรอง การบงัคบัใช้ และความสัมพนัธ์ของ
เครือข่าย ซ่ึงการตดัสินใจในช่วงน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนแฝงในกระบวนการการเจรจาต่อรองและ
การบงัคบัใชก้ารศึกษาตวัแปรดงักล่าวไดข้อ้คน้พบท่ีส าคญัคือ การตดัสินใจของรัฐบาลทอ้งถ่ินใน
ช่วงแรกจะมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ปัจจัยความต้องการด้านการบริการโดยการพิจารณาสร้าง     
ความร่วมมือจะสัมพนัธ์กับขนาดประชากรของท้องถ่ินนั้นๆเช่นถ้าขนาดประชากรลดลงหรือ
จ านวนประชากรในพื้นท่ีหนาแน่นมากข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง       
ความร่วมมือ นอกจากน้ีการลดลงของผลกระทบภายนอก (Externalities) การบรรลุถึงการผลิต
ขนาดใหญ่ดว้ยตน้ทุนท่ีลดลง (Economic of Scale) และขอบเขตการบริการท่ีจดัให้โดยเมืองมี
แนวโน้มน าไปสู่การสร้างความร่วมมือกนัมากข้ึนส่วนช่วงท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนแฝง พบว่า 
ตน้ทุนสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนมีอิทธิพลต่อการสร้างความร่วมมือเช่นเดียวกบัตน้ทุนขอ้มูลข่าวสาร 
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เป็นขอ้จ ากดัในการสร้างความร่วมมืออนัเน่ืองจากจ านวนของทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมและการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารเป็นตวัท านายท่ีส าคญั ในส่วนของสถาบนัท่ีเป็นผูจ้ดัหาการบริการ สถาบนัการเมือง
ท่ีมีความมัน่คง นอกจากจะลดแรงจูงใจการกระจายผลประโยชน์แลว้ยงัเป็นตวัสร้างทุนทางสังคม
ใหเ้กิดข้ึน โดยผา่นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินนอกจากน้ีปัญหาดา้นงบประมาณ ก็เป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหท้อ้งถ่ินมีแนวโนม้ในการสร้างความร่วมมือขณะท่ีตน้ทุนการเจรจาต่อรองและบงัคบัใช้
ไม่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ          

    จากท่ีกล่าวมาจะพบวา่เหตุผลส าคญัของการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อมุ่งท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายของปัจเจคบุคคลซ่ึงไม่สามารถท าดว้ยตนเองเพียงล าพงัแต่ตอ้งอาศยัการรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากรและเป็นการประสานประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ในปัจจุบนัมีองคก์รจ านวน
มากตระหนักว่าเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันของ
องคก์รท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัหรือเก่ียวขอ้งกนัให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั  

   2.4 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 

    การแบ่งประเภท รูปแบบ และลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่ายก็เพื่อสร้าง  
ความเขา้ใจและมองเห็นภาพความเคล่ือนไหวของกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนจาก
พฒันาการของความเป็นเครือข่ายในสังคมไทยจะเห็นไดว้่ามีกระบวนการเกิดข้ึนของเครือข่ายใน
ภาคส่วนต่างๆ อย่างมากมายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน (NGO) และภาค
ประชาชนรวมทั้งในดา้นแนวคิดกิจกรรมก็มีกระบวนการแบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่าย
ออกเป็นนยัต่างๆ ดงันั้นประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกนัไปตามนิยาม และ
กิจกรรมทีแต่ละกลุ่มหรือผูใ้ชกิ้จกรรมเครือข่ายก าหนดข้ึนดงัน้ี (พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร, 2547: 
84-97) 

   1.  เครือเครือข่ายเชิงพื้นท่ีเป็นการรวมตวัของกลุ่มองคก์าร เครือข่ายท่ีอาศยัพื้นท่ีท่ี
ด าเนินการหลกัในการท างานร่วมกนัเป็นกระบวนการพฒันาท่ีอาศยักิจกรรมในพื้นท่ีเป็นเป้าหมาย
เพื่อน าทางและเป็นการพฒันาแบบบูรณาการ โดยโครงสร้างของเครือข่ายพื้นท่ีจะมีลกัษณะการแบ่ง
เครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ อาทิ เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ต าบล และเครือข่ายระดบั
อ าเภอ เครือข่ายระดบัจงัหวดั เครือข่ายระดบัภูมิภาค เครือข่ายระดบัประเทศ เครือข่ายองค์การ
ระหวา่งประเทศ ฯลฯกิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นท่ีจะมีการเช่ือมโยง องคก์าร
และเครือข่ายยอ่ยในพื้นท่ีใหเ้ขา้มาร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั  

   2.  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมเป็นเครือข่ายท่ีใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มหาแนวร่วมจากความสนใจในประเด็นปัญหา
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เดียวกนัของปัจเจกบุคคลกลุ่ม องค์การและเครือข่ายท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนมุ่งเน้น
การจดัการในประเด็นนั้นอยา่งจริงจงัและพฒันาให้เกิดความร่วมมือกบัภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   3.  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ีเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยักิจกรรม
ภารกิจและการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่ายซ่ึงอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคก์ารพฒันาเอกชน โดยเครือข่ายแบบน้ี
มุ่งเนน้การด าเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของหน่วยงาน
หรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์โดยลกัษณะและโครงสร้างของเครือข่ายประเภทน้ีจะมี
การก่อตวัตามภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การสนบัสนุนในการจดัตั้ง
เครือข่ายหรือเขา้ไปเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีกระบวนการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจ กิจกรรม และเป้าหมายหลกัของกลุ่มหน่วยงานซ่ึงเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนอาจมีการ
รวมตวักนัเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ีและเครือข่ายประเด็นกิจกรรมได ้ ถา้แต่ละฝ่ายเห็นความส าคญัใน
การรวมพลงัเพื่อการแกไ้ขปัญหาในภาพรวม ส าหรับสังคมไทยนั้น อาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได ้4 
ภาคส่วนใหญ่ๆคือ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองคก์ารพฒันาเอกชน และ
เครือข่ายภาคประชาชนสอดคลอ้งแนวคิดของ Mcguire (2006, 35-36) ท่ีกล่าววา่โครงสร้างเครือข่าย
เป็นการด าเนินงานระดบัโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงหน่วยงานและองค์การต่างๆอย่างหลากหลายโดย
ภายในโครงสร้างจะมีการตกลงกนั มีเป้าหมายท่ีผสมผสานกนั และแลกเปล่ียนทรัพยากรกนั  

    Agranoff (2003: 4) แบ่งประเภทเครือข่ายจากการศึกษาของเขาท่ีมีทั้งหมด 12
เครือข่าย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 1) เครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร(Informational Networks)      
2) เครือข่ายการพฒันา (Developmental Networks) 3) เครือข่ายแผ่ขยาย (Outreach Networks)       
4) เครือข่ายการปฏิบติั (Action Networks) จะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัร่วมกนัเป็นหมู่คณะโดยการ
ยอมรับเอาการปฏิบติัระดบัเครือข่ายมาปฏิบติั รวมทั้งการจดัส่งบริการดว้ยนอกจากน้ี  Kilduff and 
Tsai (2003: 4-8) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายตามระดบัของการศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย (Network 
Analysis) ออกเป็น 4 ประเภทคือเครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) เครือข่าย
ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Unit Level Network) เครือข่ายระดบัองคก์าร (Organization Level 
Network) และเครือข่ายระดบัอ่ืนๆ (Other Level Network) ในขณะท่ี Hite, Williams, and Baugh 
(2005) ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาลกัษณะและโครงสร้างการจดัเครือข่ายผูบ้ริหารโรงเรียน
รัฐบาล และประเด็นของความเป็นผูน้ าทางการศึกษา โดยใชท้ฤษฎีเครือข่ายและวิธีการเครือข่าย 
ผลการวิจยัปรากฏว่าลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาลในรูปแบบเครือข่ายมี 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ เครือข่ายนวตักรรม เครือข่ายแหล่งความรู้เครือข่ายสนบัสนุนดา้นสังคมและอารมณ์
และเครือข่ายในรูปแบบหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลยักบัโรงเรียนและลกัษณะความสัมพนัธ์ของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ไดมี้เพียงรูปแบบเดียวแต่มกัจะใชเ้ครือข่ายในหลายรูปแบบเพื่อด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถอธิบายได้ถึงประเภทและรูปแบบของเครือข่ายนั้น
ข้ึนอยู่กับกิจกรรมและโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายในองค์การนั้นๆและข้ึนอยู่กับว่า
องคก์ารนั้นจะน าประเภทและรูปแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมมาปรับใชก้บัองคก์ารของตนเพื่อให้การ
ท างานขององคก์ารประสบผลส าเร็จ 

 2.5  การจัดการเครือข่าย 

        เครือข่ายเป็นรูปแบบหน่ึงของกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างภาคีพนัธมิตรท่ีจะมา
ร่วมมือกันการออกแบบระบบความสัมพนัธ์ใหม่เพื่อการท างานร่วมกนัในการบรรลุเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ร่วม ดังนั้ นการออกแบบระบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายและระบบ          
การบริหารจดัการเครือข่ายจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท ์(2551: 9) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารงานเครือข่ายวา่เป็นการจดัการท่ีมี
การแลกเปล่ียนระหวา่งสมาชิก การจดัการใหมี้การติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกและการจดัการให้มี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกและในการจดัการเครือข่ายตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ 1) การค านึงถึงสภาพของเครือข่ายวา่อยูใ่นช่วงใดของวงจรชีวิตการน าแนวทางต่างๆ 
ไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเครือข่าย 2) หน่วยงานหรือบุคลากรท่ี
บริหารเครือข่าย การสร้างเครือข่ายโดยภาครัฐเป็นผูริ้เร่ิมยอ่มแตกต่างจากเครือข่ายท่ีเอกชนเป็นผู ้   
ริเร่ิมเครือข่ายโดยหน่วยงานราชการกับเครือข่ายท่ีบริหารโดยประชาชนในชุมชนก็มีเง่ือนไข
ขอ้จ ากดัท่ีต่างกนั (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2543: 60-83) 

  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2555: 4) กล่าววา่กลยุทธ์ส าคญัในการจดัการเครือข่าย
แบ่งเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 1) การก่อรูปเครือข่าย การก่อตวัของเครือข่ายนั้นอาจเกิดไดส้อง
แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือเครือข่ายท่ีเกิดจากรัฐเขา้ไปมีส่วนเป็นผูริ้เร่ิม (State Initiative) 
กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐเป็นผูริ้เร่ิมเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหาสร้าง
ความต่ืนตวัให้เกิดความสนใจรวมตวักนัและผลกัดนัให้เกิดการรวมตวัของประชาชน อีกแนวหน่ึง 
คือเครือข่ายท่ีกลุ่มประชาชนเอง กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนกัและต่ืนตวัในปัญหาใด
ปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแล้วลงมือเร่ิมในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วง
หรือบรรเทาไปโดยท่ีองค์การพฒันาเอกชน องค์กรวิชาการหรือส่ือมวลชนโดยใช้วิธีการสร้าง    
ความตระหนักในปัญหาและส านึกในการรวมตวัการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์การแสวงหา
แกนน าท่ีดีของเครือข่ายการสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย 2) การจดัระบบบริหารเครือข่าย 
(Network Organizing) องคป์ระกอบส าคญัคือการจดัผงักลุ่มเครือข่าย (Mapping) การจดับทบาท
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หน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย (Role and Response Bility) การจดัระบบติดต่อส่ือสาร (Com 
municationsystem) การจดัระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning System) การจดัระบบสารสนเทศ
(Information System) 3) การใชป้ระโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing) การใชเ้ครือข่ายเพื่อเป็น
เวทีกลางประสานงานร่วมกนัใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนสารสนเทศและความรู้การใช้
เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากร การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์
และพฒันาความรู้ใหม่ๆ การใชเ้ครือข่ายเพื่อเป็นเวทีสร้างกระแสผลกัดนัประเด็นใหม่ๆ และ 4) การธ ารง
รักษาเครือข่าย (Network Maintaining) การจดักิจกรรมร่วมท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองการรักษา
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายการก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจการจดัหาทรัพยากร
สนับสนุนอย่างพอเพียงการให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองในขณะท่ีพระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 124-143); ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ (2546: 
482–484); พิสิฐ เทพไกรวลั (2554: 116) มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกนัวา่กระบวนการ
จดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจถึง
ขั้นตอนและวงจรชีวติของเครือข่าย 4 ขั้นตอนตามวงจรชีวติของเครือข่ายไดแ้ก่ 1) ขั้นตระหนกัและ
การก่อตวัของเครือข่าย การสร้างความตระหนกัหรือการเสนอให้เห็นประเด็นปัญหาอนัจะน าไปสู่
การตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาและจะน าไปสู่กระบวนการรวมกลุ่มและเครือข่าย 2) ขั้นการสร้าง
พนัธกรณีและการบริหารเครือข่ายขั้นน้ีเป็นจุดก่อเกิดความร่วมมือของความเป็นเครือข่ายมีวิธีการ
จดัการคือการก าหนดวตัถุประสงค์และขอ้ตกลงร่วมกนัการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและการวางผงั
เครือข่ายเป็นการก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
โดยเฉพาะแกนน าและคณะท างานฝ่ายต่างๆ การเสริมสร้างและพฒันาผูน้ า การจดัระบบการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่ายเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
การส่งเสริมและด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ 3) ขั้นการพฒันาความสัมพนัธ์และการใชป้ระโยชน์ใน
ขั้นน้ีเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน มีวิธีการและขั้นตอนคือ      
การทบทวนและสรุปบทเรียน วิธีการน้ีจะท าให้เครือข่ายไดท้บทวนตวัเองไดรู้้ถึงศกัยภาพและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่ายเพื่อน าไปสู่การพฒันาและการจดัการเครือข่ายท่ีต่อเน่ือง 4) ขั้นการรักษา
ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองมีแนวทางการจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหว่างสมาชิกของเครือข่ายการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่     
การก าหนดสร้างแรงจูงใจในการท างานการใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย  

  ในขณะท่ี Goldsmith and Eggers (2004) เสนอวา่การบริหารเครือข่ายให้ประสบ
ความส าเร็จเก่ียวขอ้งกบั 5 ประเด็นท่ีส าคญั คือ 1) การออกแบบเครือข่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
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เป้าหมาย การเลือกหุ้นส่วนท่ีเหมาะสมการจดัประเภทและเลือกใช้งานเครือข่ายให้เหมาะสม      
การก าหนดผูรั้บผิดชอบ 2) การบรูณาการเขา้ดว้ยกนั คือ การสร้างช่องทางส่ือสาร รวมทั้งการประสาน
กิจกรรมระหว่างผูมี้ส่วนร่วมของเครือข่าย นอกจากนั้นยงัจ าเป็นตอ้งมีการจดัการความสัมพนัธ์
ภายในเครือข่ายและการตอ้งค านึงถึงการจดัการความแตกต่างทางด้านค่านิยมและวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม องคก์รในเครือข่ายเครือข่าย 3) การก ากบัดูแลเครือข่ายและ 4) การพฒันา
สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรซ่ึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์รวมทั้งพฒันา
ทกัษะใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการบริหารเครือข่ายขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ์ (2551: 9) ไดน้ าเสนอแนว
ทางการบริหารงานเครือข่ายว่าต้องให้ความส าคญัในประเด็นการแลกเปล่ียนระหว่างสมาชิก       
การติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิก ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก อยา่งไรก็ตามการจะบริหารจดัการ
เครือข่ายให้บรรลุเป้าหมายจะต้องพิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมขององค์การสมาชิก ปัญหา     
การท างานเรือข่ายประกอบดว้ย 1) ปัญหาในการท างานเครือข่ายมีอะไรบา้ง 2) เกณฑ์อะไรท่ีจะ
น ามาวดัประสิทธิผลของ 3) จะบริหารจดัการเครือข่ายอย่างไร บทบาทขององคก์รภาคีเครือข่ายมี
อะไรบา้ง 4) มีความแตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการบริหารเครือข่ายชนิดต่างๆ เช่น เครือข่าย      
ตามกิจกรรม เครือข่ายตามพื้นท่ีหรือเครือข่ายท่ีมีแม่ข่าย และเครือข่ายท่ีไม่มีแม่ข่าย 5) องคป์ระกอบ
ความส าเร็จในการท างาน ในขณะท่ี เนาวเรศ น้อยพานิช (2552) ศึกษารูปแบบการจดัการองค์กร
เครือข่ายการจดัการศึกษานอกระบบในชุมชนผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการจดัการองคก์ารเครือข่าย
การจดัการศึกษานอกระบบในชุมชน มีปัจจยั 2 ดา้นคือปัจจยัดา้นการสร้างเครือข่ายและปัจจยั     
การบริหารเครือข่าย การสร้างเครือข่ายมี 3 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในชุมชน 2) รูปแบบการรวมตวัขององค์การเครือข่าย 3) ระดบัการร่วมมือขององคก์ารเครือข่าย  
ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารเครือข่าย มี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) หลกัการของการท างานแบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 2) แนวทางการจดัการองค์การเครือข่าย 3) ขั้นตอนกระบวนการและความ
ร่วมมือขององค์การเครือข่าย 4) การสร้างวฒันธรรมในการท างานร่วมกนัขององค์การเครือข่าย 
ส่วนเกสรี  ลดัเลีย (2556) ศึกษาการพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ สภาพของเครือข่ายมี
ปัญหาคือ ขาดองคค์วามรู้ ขาดการมีส่วนร่วมและขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร องคป์ระกอบของ
เครือข่ายมี 4 องค์ประกอบคือ การจดัการเครือข่าย กระบวนการด าเนินงานเครือข่ายปัจจยัการ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายและยทุธศาสตร์เครือข่ายและแนวปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาเครือข่ายประกอบดว้ย 
4 ส่วนคือแนวทางการพฒันาเครือข่าย กระบวนการพฒันาเครือข่ายเง่ือนไขความส าเร็จเครือข่าย 
และขอ้เสนอแนะการพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ ไสว อุทุมประเสริฐ ภู่เงิน และปรานี          
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พนัจารุวฒันพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาวจิยัการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 การจดัการเครือข่าย พบว่ามี
ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะท าให้การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ดา้นความพร้อมของเครือข่ายควรมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
องคก์ร เพราะวา่การด าเนินงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเน่ืองของเครือข่ายนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม ด้านกิจกรรมของ
เครือข่ายการวางแผนการท างานร่วมกนัของศูนยพ์ฒันาวิชาการท่ีผา่นมามีการวางแผนร่วมกนันอ้ย
ท าให้การปฏิบติังานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและบางคร้ังท าให้เกิดปัญหาระหว่างโรงเรียนใน
เครือข่าย และดา้นการบริหารเครือข่าย ขาดการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
วิชาการอยา่งต่อเน่ือง การประชาสัมพนัธ์ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยให้หน่วยงานอ่ืนๆไดรั้บ
ข่าวสารกิจกรรม ความเคล่ือนไหวการท างานศูนย์พฒันาวิชาการท่ีจดัข้ึนอาจจดัท าวารสาร
ประจ าเดือนสอดคลอ้งกบัเสรี พงศพ์ิศ (2548: 35) กล่าววา่ควรมีกิจกรรมส าคญัท่ีสุดท่ีเครือข่ายทุก
เครือข่ายท าร่วมกนั คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารประสบการณ์แลว้พฒันา
ไปสู่การวางแผนร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั และเง่ือนไขส าคญัของเครือข่ายคือตอ้งมี
การติดต่อสัมพนัธ์ส่ือสารกนัอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งสมาชิก อาจมีผูป้ระสานซ่ึงเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
ประสานซ่ึงด าเนินกิจกรรมประสานแต่ไม่ใช่เป็นผูด้  าเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเร่ือง
เครือข่ายจะย ัง่ยืนถ้าหากว่าสมาชิกร่วมใจกนัตั้งแต่ตน้ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการ 
ไม่ให้มีคนครอบง า มีปัจจยัหรือทุนในการด าเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุน่ปรับตวัตามท่ี
สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบและเครือข่ายจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและมีส่ิงสร้างสรรค์มากน้อย
เพียงใดนั้นอยู่ท่ีว่าสมาชิกมีความไวว้างใจกนัเพียงใดในขณะท่ีพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 
118) กล่าวว่าประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการจดัการเครือข่ายคือการมีจุดมุ่งหมายร่วม       
การท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝ่ายสามารถก าหนดจุดหมายร่วมกันได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจุดหมายท่ีทุกฝ่ายเห็นและตอ้งการให้เกิดข้ึน บุคคลในการท างานของเครือข่าย
จะตอ้งมีจิตส านึกร่วม มีความถนดัในงานท่ีท าและมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานรวมทั้งไดรั้บ
ผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกในเครือข่าย การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายจ าเป็นตอ้งมี
ยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงท่ีเหมาะสมโดยอาจเช่ือมต่อกนัผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ การเช่ือมต่อ
โดยมีศูนยป์ระสานงานและการเช่ือมต่อโดยเทคโนโลยี การสร้างความรู้สึกร่วม หลงัจากการเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายแลว้ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความรู้สึกร่วมกบักระบวนการท างานของเครือข่าย เพื่อให้เกิด
พลงัในการผลกัดนัเป้าหมายมีการพฒันาท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเครือข่ายมีวิ ธีการและ
กระบวนการ ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไปหากไม่มีการจดัการเครือข่ายท่ีดียอ่มท าให้เกิด
ความไม่ชัดเจนในวิธีการด าเนินงานตลอดจนอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานภายในองค์กร
เครือข่ายและหากมีการจดัการเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยง ประสานงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นเครือข่าย
ร่วมกนัอยา่งดีแลว้ยอ่มสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครือข่ายมากข้ึน และท าให้การ
ด าเนินงานลุล่วงไปดว้ยดี 

  2.6  ประโยชน์ของการจัดการเครือข่าย  

                   ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2552: 14) ไดก้ล่าวของประโยชน์ของเครือข่ายไวว้่า
ประโยชน์เฉพาะหนา้ของเครือข่ายเห็นไดจ้ากผลงานท่ีสมาชิกด าเนินการส่วนประโยชน์ระยะยาว
จะบงัเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดวิธีการท างานและ
ระบบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีเครือข่ายในการพฒันามีประโยชน์หลายประการข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์
สมาชิกและกิจกรรมของเครือข่ายซ่ึงพอจะรวบรวมไดด้งัน้ี เครือข่ายช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์เคร่ืองมือและส่ือผา่นการประชุม การทดลองปฏิบติัการ การ
ประชาสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการประสานงานในเครือข่ายช่วยลดการท างาน
และการใชท้รัพยากรซ ้ าซ้อนท าให้การพฒันาสามารถด าเนินไปไดก้า้วหนา้ รวดเร็ว และส่งผลต่อ
สังคมในวงกวา้งยิ่งข้ึนเครือข่ายสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยูใ่นระดบัต่างกนั มีวิธีการท างาน การจดั
องคก์ร และมีภูมิหลงัต่างกนัท่ีไม่มีโอกาสต่อกนั เขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความเขา้ใจกนัมากข้ึนน าไปสู่การทางานร่วมกนัเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายสรุปไดว้่าเครือข่าย มี
ประโยชน ์คือ ท าใหมี้การร่วมคิดร่วมท า มีการใชอ้งคค์วามรู้ประสบการณ์และทรัพยากรร่วมกนัทุก
ฝ่ายในเครือข่ายไดรั้บประโยชน์จากเครือข่าย 

    เครือข่ายมีความจ าเป็นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เน่ืองจากลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ขอ้จ ากดัหลายประการการท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าแนวคิดเครือข่ายมาใชใ้นการด าเนินงานจะ
มีประโยชน์ในหลายประเด็นดงัน้ี (สถาบนัพระปกเกล้า, 2553: 8-12) ได้แก่เครือข่ายช่วยจ ากดั
จุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ เครือข่ายเป็นพลงัในการพฒันาการบริการ
สาธารณะใหม่ๆ และสร้างคุณค่าประชาธิปไตยนอกจากเครือข่ายจะเป็นความจ าเป็นแลว้ อาจกล่าว
ได้ว่า เครือข่ายเป็นวิธีการท่ีทรงพลงัในการท าให้ทิศทางการพฒันาท่ีปรารถนาหรือก าหนดไว้
เป็นไปไดจ้ริงอีกทั้งแนวทางการบริหารเครือข่ายยงัสอดรับกบัวิถีประชาธิปไตย วีระศกัด์ิ เครือเทพ 
(2550: 86-90) เสนอรูปแบบของการบริหารงานทอ้งถ่ินในระบบเครือข่าย (Networks Typology) 
โดยพิจารณาจากเง่ือนไขหลกั 2 ประการของการท างานแบบเครือข่าย อนัไดแ้ก่ ระดบัการมีส่วน
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ร่วมของภาคประชาชน (Civic Involvement) ซ่ึงหมายถึงเครือข่ายการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหา
ทอ้งถ่ินนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการปัญหามากหรือ
นอ้ยเพียงใด และ ระดบัการกระจายตวัของขอ้มูล ทรัพยากร และความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของ
งาน (Sharing of Information, Resources and Responsibility) ซ่ึงหมายถึงการบริหารเครือข่าย
ทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหาน าไปสู่การกระจายตวัของข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร และความ
รับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงานระหวา่งตวัแสดงต่างๆ อยา่งชดัเจนหรือไม่เพียงใด 

  2.7 ข้อจ ากดัและปัญหาของการจัดการเครือข่าย 

   เสรี พงศ์พิศ (2548: 205-207) ไดส้รุปขอ้จ ากดัปัญหาและปัจจยัความย ัง่ยืนของ
เครือข่ายท่ีไดจ้ากประสบการณ์จากการวิจยัเครือข่ายไวด้งัน้ีขอ้จ ากดัของการท าเครือข่าย ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการรับรู้ปัญหาร่วมกนั ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกนั
ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของกระบวนการเครือข่าย ระดบัความพร้อมและการทุ่มเทต่อการท างาน
ร่วมกนัและบรรยากาศการท างานร่วมกนัส่วนปัญหาท่ีมกัประสบในการท าเครือข่ายประกอบดว้ย
วตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจนความไม่เท่าเทียมกนัของสมาชิกในเครือข่าย การครอบง า การรวมศูนย ์และ
ความเป็นราชการสมาชิกในเครือข่ายมีความแตกต่างกนัมากเกินไปทั้งทางกายภาพ สถานะทาง
สังคมเศรษฐกิจหรือการศึกษา ขาดปัจจยัหรือทุน การใชท้รัพยากรส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือไม่เท่าเทียมกนั การส่ือสารผิดพลาด การแทรกแซงขององค์กรผูใ้ห้ทุนการติดตามและ
ประเมินผล และขอ้จ ากดัทางการเมือง สรัญญา จุฑานิล (2556) ไดศึ้กษาการบริหารเครือข่ายของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนส านกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา่วิธีการท างานของ
ระบบราชการ มีความไม่สอดคลอ้งกนัในบริบทของการท างานเป็นเครือข่าย ท าให้เกิดความล่าชา้
นอกจากน้ีระบบการท างานดงักล่าวยงัเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายขององค์การท าให ้   
การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการติดต่อส่ือสาร 
การส่ือความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในเร่ืองเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วนปัญหา
เก่ียวกบัความไวว้างใจระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐกบัชาวบา้นและปัญหาเก่ียวกบับุคลากรในการปฏิบติังาน  
ซ่ึงยงัขาดความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจในบริบทการบริหารเครือข่าย รวมถึงจ านวนบุคลากร
ในการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอสอดคลอ้งกบัไสว อุทุมประเสริฐ ภู่เงิน และปรานีพนั จารุวฒันพนัธ์
(2557) ได้ศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการจากการสัมภาษณ์พบปัญหาท่ีส าคญัประกอบดว้ยการ  ขาดแคลนบุคลากร ขาดแผนการ
ปฏิบติัการขาดการติดต่อส่ือสารและการประสานงานท่ีดีต่อเน่ือง ขาดงบประมาณสนบัสนุน  
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    นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนงานวิจยัรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่ามี
ปัจจยัเง่ือนไข ใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการเครือข่ายใหป้ระสบผลส าเร็จสรุปไดด้งัน้ี 
   1. เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งในงานของ Feiock (2004, 2007) ท่ีพบวา่การร่วมมือกนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ผา่นองคก์รเครือข่ายทางสังคมจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกนัสอดคลอ้งกบั Freshwater, and 
Rupasingha (2002) ท่ีพบว่าผูอ้  านวยความสะดวกตรงกลาง เช่น องค์กรระดบัเขตหรือภูมิภาคเป็น
กลไกในการสร้างเครือข่าย ทางสังคมและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินงาน
ของ  Frederickson and Smith (2003) ท่ีพบวา่การสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยเป็นผูจ้ดัการมืออาชีพ
น าไปสู่การสร้างค่านิยมและคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพทางการบริหารซ่ึงเครือข่ายดงักล่าว
นอกจากจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างความร่วมมือแลว้ยงัธ ารงรักษาไวซ่ึ้งค่านิยมและบรรทดัฐาน
ความเป็นมืออาชีพไวอี้กดว้ยสอดคลอ้งกบังานวิจยังานของ Potoski (2003) ท่ีพบวา่สมาคมวิชาชีพ
เป็นกลไกกลางในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารให้แก่สมาชิกและงาน Isaacs (2001) ท่ีพบวา่ความโปร่งใส 
โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งภาคีสมาชิกซ่ึงจะท าใหก้ารรักษาความเป็นภาคีสมาชิกธ ารงอยูไ่ด ้
     จากงานของนักวิชาการดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) ท่ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างข้ึนเป็น
กลไกท่ีท าให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรวมทั้งเจา้หน้าผูป้ฏิบติัไดมี้
โอกาสปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัท าให้เกิดความไวว้างใจและน าไปสู่การประสานหรือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกนัในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั นอกจากน้ีเครือข่ายทางสังคมยงัน าไปสู่การ
สร้างค่านิยมและคุณลกัษณะการจดัการแบบมืออาชีพให้กบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
   2. ปัจจยัดา้นทรัพยากรงานของ Holzer and Isaacs(2002); Morgan and Hirlinger 
(991) ท่ีพบว่าตน้ทุนของงบประมาณรายจ่ายการจดับริการสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุท าให้
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งหนัมาใชว้ธีิการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ในการจดับริการสาธารณะขณะท่ี Ferris (1986); Post (2002) พบวา่ความสมดุลทางการ
คลงัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานของ Carr, Gerberry and Lupher (2009); 
Feiock (2007); Kruge and Mcguire (2005) พบวา่การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารเป็น
สาเหตุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสวงหาความร่วมมือเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
     จากงานของนกัวิชาการดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์วา่ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ
ท าให้ทรัพยากรการบริหารท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะน ามาใช้ในการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัอาจมีไม่เพียงพอ ดงันั้นหากผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างความร่วมมือกับ
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนและภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ จะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนหรือระดม
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาระดบัน้ีได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์วา่ปัจจยัทรัพยากร
การบริหารท่ีมีไม่เพียงพอ (Insufficiency of Management Resources) มีผลต่อการจดัการเครือข่าย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    3. กฎหมาย (Laws) ผูว้จิยัไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากงานของ
Burns (1994); Hulst and others (2009: 266-268) ท่ีพบวา่กฎหมายรัฐธรรมนูญมีการบญัญติัถึง     
การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ินและการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการให้อ านาจแก้ทอ้งถ่ินในการสร้างความร่วมมือระหว่างกนัซ่ึงสอดคล้องกับ
กฎหมายต่างๆ ของประเทศไทยท่ีใหอ้ านาจแก่ทอ้งถ่ินในการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัหรือกบั
องค์กรอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานราชการหรือเอกชนในการจดับริการสาธารณะทั้ งในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้า้งจากในงานของนิรนิติ เศรษฐบุตรและคณะ (2545: 3-10) ท่ีระบุไวว้า่ พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยร่วมกนัจดัท า
บริการสาธารณะใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินไดแ้ละการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
กบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่ ความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถท า
ไดใ้นรูปแบบท่ีเป็นทางการคือจดัตั้งเป็นองคก์ารนิติบุคคลแบบสหการกบัรูปแบบไม่เป็นทางการ
คือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดับริการสาธารณะร่วมกนัภายใตร้ะเบียบกฎหมายท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัอยู่มาใชใ้นการบริหารนอกจากน้ี Burns (1994); Miller (1981) ท่ี
กล่าวถึง ความชอบธรรมของสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจาก        
การเลือกตั้งเป็นตวัแสดงส าคญัในการจดัท าข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ
ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถ่ินแห่งอ่ืนอันเน่ืองมาจากกฎหมายเป็นผูใ้ห้อ  านาจในการกระท า
ดังกล่าวจากงานของนักวิชาการดังกล่าวทั้ งหมด ท าให้ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ว่ากฎหมาย (Laws) มี
ความส าคญัต่อการจดัการเครือข่ายการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

   4.  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Administration Organization 
Administrator) ผูว้ิจยัได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานของ Mandell (1984); 
Williams (2002) ท่ีพบวา่ผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถและทกัษะในดา้นการส่ือสาร การเจรจาต่อรอง 
การสร้างความเขา้ใจ การจดัการความขดัแยง้ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย การสร้าง  
ความไวว้างใจ จึงจะท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกนันอกจากน้ี สุระพี อาคมคง (2550) พบว่า
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและสนใจดา้นการศึกษาจึงจะท าให้
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาเกิดข้ึน จากงานของ
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นักวิชาการดังกล่าว ท าให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะเกิดข้ึนได้ ข้ึนอยู่กับ
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องมีทักษะ ความสามารถดังกล่าว รวมทั้งความรู้      
ความเขา้ใจและสนใจดา้นการศึกษา ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ไดว้า่ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (Local Administration Organization Leaders) มีผลต่อความส าเร็จในการจดัการเครือข่าย
องค์กรปกครองสอดคลอ้งกบัศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550: 300) ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูมี้อิทธิพล
สูงสุดในการผลกัดนัขบัเคล่ือนสถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศยัการท างานท่ีเป็นระบบ   
การผลกัดนัความคิด วิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนภณ ธรรมรักษ ์
(2556) พบวา่รูปแบบการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบดว้ย 
6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 3) การ
ส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 4) การมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่าง
สมดุลและ 6) การเป็นผูน้ าองคก์ารจึงจะท าให้ความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การจดัการศึกษาเกิดข้ึนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hitt, Ireland, and Hoskisson (2007: 384) ท่ี
กล่าวว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ การ
ส่งเสริมวฒันธรรมองค์การ การปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม และการควบคุมองค์การอย่างสมดุล 
และสอดคลอ้งแนวคิดของ  DuBrin (2007: 391) ซ่ึงกล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็นภาวการณ์ น า
โดยก าหนดทิศทางและกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์กรในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ 
เพื่อใหอ้งคก์ารอยูร่อดและมีความกา้วหนา้ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์เป็นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ในบริบทของการพัฒนาทฤษฎี รัฐประศาสน
ศาสตร์  
  การบริหารรัฐกิจเร่ิมนับเป็นศาสตร์ของการบริหารมาจากขอ้เสนอของ Woodrow 
Wilsonโดยใหมี้การศึกษาการบริหารแยกการเมือง (Political-Administration Dichotomy) ซ่ึงมองวา่
ก่อใหเ้กิดระบบอุปถมัภก์ารทุจริตเกิดความส้ินเปลืองไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารควรจะตอ้งมี
การน าวิธีการบริหารธุรกิจเอกชนมาใช้กบัการบริหารภาครัฐดงัท่ี Wilson กล่าววา่ถา้เรามองเห็น
ฆาตกรใช้วิธีการใดในการลบัมีดท่ีใช้เป็นอาวุธในการฆ่าอย่างฉาดฉลาดเราก็สามารถประยุกต์
วิธีการนั้นกบังานอ่ืนได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเตนาเดียวกนั (Wilson, 1887: 23) และให้มีการบริหาร
โดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ตามขอ้เสนอของ Taylor (1911) เพื่อหาวิธีการบริหารงานท่ีดีท่ีสุด
(The One Best Way) ซ่ึงมีโครงสร้างการท างานจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบชดัเจน มีการรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ยกระดบัการท างานให้เป็นมือ
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อาชีพ ตามข้อเสนอของ Max Weber จนได้รับการขนานนามว่าเป็นตวัแบบองค์การของเวเบอร์       
(Weberian Model of  Bureaucracy)  
  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดมี้การน ามาปรับใชใ้น
การบริหารงานภาครัฐมาช่วงเวลาท่ีนานท่ีสุด ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่ามีปัญหามากในทาง
ปฏิบติัการท่ีจะบรรลุคุณค่าท่ีขดัแยง้กนัทั้งสามอยา่ง (3E’s) ไดแ้ก่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั ในเวลาเดียวกนัอาจจะเป็นการยากส าหรับการบริหารงานในภาครัฐ แต่ยงันบัวา่จ าเป็นแก่
การบริหารงานภาครัฐอยู่ ข้อเสนอเร่ืองการแยกการเมืองและการบริหารดูจะไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีปรากฏในการทางานในภาครัฐท่ีต้องต่อกรเร่ืองผลประโยชน์ของประชาชน
ผูรั้บบริการและทรัพยากรท่ีน่าใชใ้นกระบวนการบริหารกบันกัการเมืองในฐานะ ผูก้  าหนดนโยบาย
โดยตรงและด้วยความท่ีนักการเมืองไม่สามารถก าหนดนโยบายในรายละเอียดได้ จึงกลายเป็น
หน้าท่ีของนักบริหารรัฐกิจในการก าหนดรายละเอียดนโยบายให้เป็นแผนปฏิบติังาน ท่ีสามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง ส่งมอบการบริการกบัประชาชนผูรั้บบริการโดยตรงกล่าวอย่างง่าย นกับริหาร
นัน่เองท่ีเป็นทั้งผูก้  าหนดนโยบาย (ท าหน้าท่ีเสมือนนักการเมือง) ด้วยการรับขอ้มูลข่าวสารและ
รวบรวมความต้องการจากประชาชนผู้รับบริการโดยตรงเขียนหรือเสนอข้อคิดเห็นบวกกับ
ประสบการณ์ความรู้ท่ีปฏิบติัสั่งสมมายาวนานต่อนักการเมืองเพื่อออกเป็นนโยบายและเม่ือมี      
การอนุมติัจดัสรรงบประมาณตามนโยบายท่ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว นักบริหารยงัมีหน้าท่ีใน     
การแปลงนโยบายให้อยูใ่นแผนงานและโครงการท่ีสามารถนาไปปฏิบติัไดจ้ริง ดงันั้นการเมืองกบั
การบริหารจึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
  ประเด็นขอ้กงัขาอ่ืนของการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมจะมุ่งโจมตีไปท่ีลกัษณะความเป็น
ระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber ทั้งในเร่ืองความล่าชา้ (Red Tape) ของการท างานตาม
ค าสั่งของสายการบังคับบัญชาการยึดติดระเบียบมากเกินไป (Thompson, 1961: 152) ท าให้
ประชาชนเกิดความแปลกแยก (Alienation) เบ่ือหน่ายระบบการท างานของราชการ ระเบียบมีความ
ซับซ้อนและขาดความสอดคล้องกันลดความเป็นบุคคล (Depersonalization) ท่ีต้องการ
ความสัมพนัธ์ฉนัเพื่อนทางสังคมมิใช่ความเป็นทางการ คุกคามต่อพื้นฐานความเป็นเอกลกัษณ์ส่วน
ตนของบุคคล (Ferguson,1984: 13) เขม้งวดเกินไปจนขาดความยืดหยุ่น บิดเบือนเป้าหมายใน     
การท างานเพื่อรับใชป้ระชาชน (Displacement of Goal) ขนาดใหญ่เกินไปท าให้การตดัสินใจยิ่ง
ล่าช้าไปอีก ประเด็นสุดทา้ยท่ีไดรั้บการวิพากษม์ากตามกระแสของนกัคิดยุคหลงัสมยัใหม่ท่ีมีต่อ
การบริหารงานระบบราชการเดิม คือเร่ืองการสร้างหลกัการบริหารงานท่ีเป็นสากล (Universalism) 
ซ่ึงเป็นท่ีปรากฏวา่แต่ละประเทศไม่สามารถปรับใชแ้นวคิด หลกัการ และระบบการบริหารราชการ
แบบดั้งเดิมท่ีกล่าวมาขา้งตน้และประสบความส าเร็จดงัท่ีเสนอเหมือนกนัหมดทั้งน้ีอาจจะประสบ
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ความส าเร็จบ้างหรือล้มเหลวมากน้อยแตกต่างกันตามบริบททางการเมืองการปกครอง สังคม 
วฒันธรรม และสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ความจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งการ หลกัการ
บริหาร ท่ีเหมาะสมกบัสภาวะการบริหารปกครองของตนเองมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวดในปัจจุบนั
กล่าวไดว้่าหลกัการบริหารเดิมมิอาจเพียงพอแก่การบริหารงานภาครัฐท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน มี
ปัญหาให้แกไ้ขในวงกวา้งกวา่เดิม หลกัการบริหารเดียวท่ีเป็นสากลขาดความสมจริงกบับริบทของ
สังคมบา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป การจดัโครงสร้างระบบราชการท่ีไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ การรวมอ านาจการตดัสินใจไวท่ี้นกัการเมืองเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาท่ียิ่งใหญ่
กวา่ได ้และไดมี้ขอ้เสนอใหม่ๆ ให้การบริหารรัฐกิจไดพ้ิจารณาและทบทวนช่วยขยายและเพิ่มคุณ
ค่านิยมทางการบริหาร เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติังานให้ไดผ้ลงานท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและสังคม 
  ในปีค.ศ.1968 นักรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีน าโดย Dwight Waldo (1981) ได้
จดัการประชุมสัมนาในหวัขอ้ “รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่” ข้ึน ณ ศูนยป์ระชุมมินนาวด์บรู๊ค 
มหาวิทยาลยัซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกาเพื่อแสวงหาและน าเสนอแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาสังคมสหรัฐอเมริกาซ่ึงก าลงัตกอยู่ในห้วงเวลาท าสงครามในเวียดนาม เกิดปัญหาการ
จลาจลทางเช้ือชาติ ปัญหาชุมชนเมือง ปัญหาส่ิงแวดล้อม การประทว้งของคนหนุ่มสาว ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดความผนัผวนปรวนแปรไปทัว่ทั้งสังคมอเมริกนัในปลายทศวรรษท่ี 1960 การบริหาร
ภาครัฐได้เร่ิมเปล่ียนโฉมหน้าโดยมีการปรับให้เขา้กบัความคิดใหม่ ซ่ึงมีนกัวิชาการจ านวนหน่ึง
พยายามท าให้การบริหารภาครัฐมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงต่อมาเรียกความคิดของ
นกัวิชาการกลุ่มน้ีวา่ รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration)  ใน
เดือนกันยายน คศ. 1968 นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นคนหนุ่มได้มาประชุมกันท่ี
หอประชุม Minnowbrook ณ มหาวิทยาลยั Syracuse การจดัการประชุมคร้ังน้ีมี Dwight Waldo เป็น
ผู ้สนับสนุนให้จัดข้ึน ผลจากการประชุมท่ี Minnowbrook ท าให้เกิดเอกสารท่ีส าคัญทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์สองช้ิน คือหนังสือรวมบทความ Frank Marini, Toward a New Public 
Administration (1971) และ Dwight Waldo, Public Administration in a Time of Turbulence 
(1971) นกัวิชาการท่ีมาชุมนุมกนัท่ี Minnowbrook นั้นมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัทีเดียวบางที
ขดัแยง้กนัดว้ยซ ้ าแต่อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการเหล่านั้นก็มีจุดร่วมกนัดงัตวัอยา่งเช่น John Rehfuss 
ได้สรุปว่านักวิชาการท่ียึดถือรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่น้ีโดยทัว่ไปมีความเช่ือ 3 
ประการ คือ ประการแรก เช่ือว่าในการบริหารงานของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งยึดถือหลกัความ
ยติุธรรมในสังคม (Social Equity) ประการท่ีสอง ความเช่ือท่ีวา่องคก์ารตอ้งให้ความส าคญัต่อลูกคา้
ผูรั้บบริการ (Clients) ประการท่ีสาม ความเช่ือท่ีว่านกับริหารยุคใหม่ตอ้งเป็นคนท่ีกระตือรือร้น 
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(Proactive Administrator) โดยสรุปแลว้ John Rehfuss เช่ือว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมาย
ใหม่พอจะมีคุณลกัษณะร่วมกนัคือค่อนขา้งจะให้ความสนใจเร่ืองมนุษย ์ต่อตา้นความมีเหตุผล มี
ความสงสัยในความเหมาะสมของเทคโนโลยี และมีความสงสัยในความสามารถขององคก์ารต่างๆ 
ในปัจจุบนัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะของสังคมท่ีก าลงัผนัแปรอยา่งรวดเร็ว  

 ต่อมาแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่หรือ New Public Management นบัไดว้า่เป็น
พาราไดม ์(Paradigm) ท่ีส าคญัท่ีนกัวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้การยอมรับและถูกน ามาใช้
ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีแนวคิดการบริหารการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ถูกมองว่าเป็นปรัชญาการบริหารท่ีรัฐบาลน ามาใช้ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1980 โดยมีจุดประสงค์หลกั
เพื่อให้การบริหารภาครัฐมีความทนัสมยั (New Public Management is a Management Philosophy 
used by Governments Since the 1980s to Modernise the Public Sector) แนวความคิดของการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่หรือการจดัการนิยม (Managerialism) ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความเป็น
สากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควธีิการจดัการวา่ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ั้งการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารธุรกิจ แนวความคิดดงักล่าวตอ้งการให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และ
วิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิม ท่ีให้ความส าคญัต่อทรัพยากรหรือปัจจยัน าเข้าและอาศยั
กฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน ทั้งในแง่ผลผลิตและผลลพัธ์และความคุม้ค่าของเงิน 
รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผูรั้บบริการ โดยน าเอาเทคนิค
วิธีการบริหารจดัการสมยัใหม่เขา้มาประยุกต์ใช้มากข้ึน เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวดัและ
ประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม และการร้ือปรับระบบ เป็นตน้ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 
2553: 218) 
  Hood  (1991) ไดอ้ธิบายถึงจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการเกิดข้ึนของการจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ท่ีเป็นผลพวงมาจากการท่ีรัฐตอ้งการลดขนาดของตนเองลง การเขา้สู่ระบบตลาด การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในภาครัฐ จนก่อให้เกิดแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีมีหลกัการ
ส าหรับการจดักาภาครัฐแนวใหม่ ท่ีส าคญัร่วมกนั 7 ประการ คือ หน่ึง รัฐตอ้งมีเนน้ความเป็นมือ
อาชีพในการบริหารราชการ สอง การท างานทุกอยา่งของราชการตอ้งมีตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีชดัเจน 
สาม รัฐตอ้งใหค้วามส าคญักบัผลผลิตท่ีจะไดรั้บ ส่ี รัฐตอ้งกระจายงานบางอยา่งให้เอกชนท า ห้า รัฐ
ตอ้งส่งเสริมให้มีการแข่งขนักนัในภาครัฐ หก รัฐตอ้งน าหลกัการของการจดัการภาคธุรกิจเขา้มา
ประยกุต ์สุดทา้ยคือรัฐตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและประหยดั 

 ในอีกทศันะหน่ึงของแนวคิดการจดัการภาครัฐสมยัใหม่คือ Pollit (1990: 27-28) ได้
สรุปลักษณะเด่นของแนวคิดน้ีจากประสบการณ์การบริหารท่ีเกิดข้ึนในภาครัฐทั่วโลกซ่ึง
ประกอบดว้ยมุมมองต่างๆ ดงัน้ี หน่ึงมีการมุ่งให้ความส าคญักบัผลของงานมากกว่ากระบวนการ
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หรือวิธีการให้ได้มาซ่ึงผลงาน สอง  มีการมุ่งไปสู่การวดัผลงานท่ีมีตวัช้ีวดัผลงานชัดเจนและ
มาตรฐาน สามการจดัองค์การแบบราบ ขนาดเล็กและมีอิสระในการบริหารจดัการเพื่อมุ่งบรรลุ
วตัถุประสงค์ ส่ีใช้วิธีการท าสัญญาจ้างเหมาในภารกิจบางอย่างของรัฐโดยให้หน่วยงานท่ีมิใช่
ภาครัฐท าแทน ห้าใชก้ลไกตลาดในการส่งมอบบริการสาธารณะ หกเปรียบประชาชนผูรั้บบริการ
เหมือนลูกคา้เพื่อให้สอดคลอ้งในการน ากลไกการตลาดมาใช้ในกระบวนการบริหารจดัการ เจ็ด  
ขยายขอบเขตระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและองค์การอาสาสมคัรท่ีเป็นการร่วมมือกันเป็น
หุ้นส่วนมากข้ึนและแปดเปล่ียนค่านิยมในการบริหารในเร่ือง ความเป็นสากลนิยม ความเสมอภาค  
ความปลอดภยั ความฟ้ืนตวัเร็วไปมุ่งเนน้ประสิทธิภาพและความเป็นปัจเจคบุคคลมากข้ึน 

 Boston (1996) ไดส้รุปให้เห็นสาระส าคญัของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไวว้่าการ
บริหารงานมีลกัษณะท่ีเป็นสากล หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคญั
ระหวา่งการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ ปรับเปล่ียนจากการให้
น ้ าหนักความส าคญัท่ีเดิมมุ่งเน้นให้ความส าคญัต่อการควบคุมปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรและ
กฎระเบียบต่างๆ มาเป็นการควบคุม ในเร่ืองของการผลผลิตและผลลพัธ์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ
ปรับเปล่ียนจากการให้ความส าคญัในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการของการท างาน (Process 
Accountability) มาเนน้ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิ (Accountability for Results) แทนและให้
ความส าคญัต่อเร่ืองของการใชค้วามสามารถหรือทกัษะการบริหารมากกวา่การท่ีให้ความส าคญัต่อ
การก าหนดนโยบายแต่เพียงอย่างเดียว มีการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง 
(Devolution of Centralized Power)ไปให้หน่วยงานผูป้ฏิบติั เพื่อให้ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานมี
อิสระและมีความคล่องตวัในการบริหาร และการด าเนินงานเน้นปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงานอิสระในก ากบั โดยเฉพาะการแยกส่วน
ระหวา่งการก ากบัดูแลควบคุมท่ีเป็นภารกิจงานเชิงพาณิชยแ์ละไม่ใช่เชิงพาณิชยอ์อกจากกนั รวมถึง
แยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด แปรสภาพกิจการของรัฐให้
เป็นเอกชน (Privatization) และให้มีการจา้งเหมาบุคคลภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งประยุกตใ์ช้
วิธีการจดัจา้งและการแข่งขนัประมูลงาน (Competitive  Tendering) เพื่อลดตน้ทุนและปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการใหสู้งข้ึนและปรับเปล่ียนรูปแบบสัญญาจา้งบุคลากรของภาครัฐ ให้มีลกัษณะ
เป็นระยะสั้นและก าหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงให้มีความชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เลียนแบบวิธีการ
บริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจการท าขอ้ตกลงวา่ดว้ย
ผลงาน (Performance Agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การจดัจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้
มาปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวเฉพาะกิจ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให้
ความส าคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์าร (Corporate Image) มีการสร้างแรงจูงใจและให้
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รางวลัตอบแทนในรูปของตวัเงิน (Monetary Incentives) มากข้ึนและสร้างระเบียบวินยัและความ
ประหยดัในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเพิ่มผลผลิต 

 David Osborne and Ted Gaebler (1992) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่หรือท่ีรู้จกักันในช่ือ Reinventing Government แนวคิดของ Reinventing 
Government กล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลงานในหนังสือเ ร่ือง “Reinventing 
Government” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงกบัไดรั้บการกล่าวถึงจาก
นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ Gabrielian, Holzer and Nufrio ว่าเป็นพาราไดม์ท่ีไดรั้บการยอมรับ
สูงสุดในทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยสรุปแลว้ ปรัชญาและความคิดในการ
เปล่ียนโฉมภาคราชการ (Reinventing Government) มีดงัต่อไปน้ี 1) ตอ้งการให้ระบบราชการท า
หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงมากกวา่ให้ระบบราชการลงมือท างานเอง (A Catalytic Government) 2) ตอ้งการ
ใหร้ะบบราชการเป็นระบบท่ีชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นระบบราชการท่ีมอบอ านาจให้กบัประชาชน
ไปด าเนินการเองมากกว่าท่ีจะเป็นกลไกท่ีคอยให้บริการแต่อย่างเดียว (A Community-Owned 
Government) 3) ตอ้งการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขนัการให้บริการสาธารณะ (A 
Competitive Government) 4) ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนดว้ยภารกิจมากกว่า
ขบัเคล่ือนดว้ยกฎระเบียบ (A Mission–Driven Government) 5) ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบ
ท่ีให้ความส าคญัต่อผลของการปฏิบติังานมากกว่าสนใจถึงปัจจยัน าเขา้ทางการบริหารงานและ
ขั้นตอนการท างานทั้งหลาย (A Results-Oriented Government) 6) ตอ้งการให้ระบบราชการเป็น
ระบบท่ีมุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกคา้มากกว่าท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการของตวั
ระบบราชการและขา้ราชการเอง (A Customer-Driven Government) 7) ตอ้งการให้ระบบราชการ
ด าเนินงานในลักษณะท่ีเป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย (An 
Enterprising Government) 8)  ตอ้งการใหร้ะบบราชการเป็นระบบท่ีมีการเฝ้าระวงัล่วงหนา้ คือ ให้มี
การเตรียมป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดในอนาคตมากกวา่ท่ีจะคอยให้ปัญหาเกิดข้ึนแลว้ค่อยตามแก ้
(An Anticipatory Government) 9) ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีมีการกระจายอ านาจจาก
ขา้งบนลงไปสู่ขา้งล่างตามล าดบัชั้น โดยเนน้ให้ขา้ราชการระดบัปฏิบติังานหลกัมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและการท างานเป็นทีม (A Decentralized Government) และ 10) ตอ้งการให้ระบบราชการ
เป็นระบบท่ีปรับเปล่ียนไปตามกลไกของตลาด (A Market-Oriented Government) 
   Denhardt and Denhardt (2007: 25-39) ไดเ้สนอแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(New Public Service: NPS) วา่เกิดข้ึนจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีส าคญั 4 ประการคือ 
1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง 2) ตวัแบบชุมชนและประชาสังคม 3) มนุษยนิ์ยมองค์การและรัฐ
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ประศาสนศาสตร์แนวใหม่ และ 4) รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่โดยแต่ละแนวคิดมี
สาระส าคญัคือ 
 1.  ประชาธิปไตยพลเมือง ความเป็นพลเมืองเป็นเร่ืองของความสามารถของบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อระบบการเมืองโดยมีความต่ืนตัวท่ีจะรวมตัวกันเพื่อขับเคล่ือนระบบการเมือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองอยู่บนพื้นฐานของการท่ีรัฐมีหลักประกันว่า พลเมืองต้อง
สามารถก าหนดทางเลือกให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของตนเองไดโ้ดยผ่านวิธีการต่างๆ และ
สามารถเขา้ร่วมในการบริหารปกครอง (Governance) ประเทศไดพ้ลเมืองตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน (Individual Interest) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจการของรัฐ (Public  Affairs) และมีจิตวญิญาณสาธารณะ (Public Spirit) 
 2.  ตวัแบบชุมชนและประชารัฐ ชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง โดย
ชุมชนอยู่บนพื้นฐานของการดูแลซ่ึงกนัและกัน ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ท างานร่วมกนัเป็นทีม การ
บริหารรัฐกิจตอ้งเขา้มาช่วยสร้างและสนบัสนุนชุมชน โดยส่งเสริมการเกิดและสร้างความเขม้แข็ง
ของสถาบนัในชุมชนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งรัฐกบัพลเมือง และเม่ือพลเมืองและสถาบนั
ต่างๆ ในชุมชนมีการรวมตวักนัอย่างเข้มแข็งย่อมน ามาซ่ึงส่ิงท่ีเรียกว่า “ประชาสังคม” (Civil 
Society) โดยประชาสังคมเป็นท่ีซ่ึงพลเมืองมีความผกูพนักนัเขา้มาร่วมสนทนาและถกแถลงเพื่อ
การด าเนินงานและพฒันาชุมชน ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่แค่การสร้างความเป็นชุมชนเท่านั้นแต่มนัคือ
การสร้างความเป็นประชาธิปไตย การท่ีพลเมืองได้รวมตวัในจนเกิดเป็นประชาสังคมและไดท้  า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและสาธารณะยอ่มน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของตนเองในอนัท่ีไดช่้วยก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกต่อชุมชนและประเทศชาติ การด าเนินการต่างๆของภาคประชาสังคม              
จึงเปรียบเสมือนการเป็นขบวนการหรือการเคล่ือนไหวของพลเมืองรากหญา้ (Grass-Roots Citizen-
Based Movement) 
 3.  มนุษยนิ์ยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ มนุษยนิ์ยมองค์การไม่เห็น
ดว้ยกบัตวัแบบเหตุผลและทางเลือกสาธารณะ เพราะมนุษยมี์ขอ้จ ากดัในการใชเ้หตุผลเน่ืองจาก แต่
ละคนมีทกัษะในการตระหนกัรู้ (Skill in Self-Awareness) ท่ีแตกต่างกนัมนุษยต์อ้งการความอิสระ 
ตอ้งการเปล่ียนแปลงจากผูถู้กกระท าไปเป็นผูก้ระท า และไม่เสมอไปท่ีมนุษยจ์ะตดัสินใจเลือกใน
ส่ิงท่ีตนเองไดป้ระโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังานตามแนวคิดมนุษยนิ์ยมจึงตอ้งไม่เนน้อ านาจหนา้ท่ี
และการควบคุม แต่จะเน้นการขยายพื้นท่ีความเป็นอิสระให้แก่บุคคลเพิ่มมากข้ึนการด าเนินงาน
ต่างๆ ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) เน้นการบริหารรัฐท่ีมุ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทางสังคม (Social Equity) โดยขา้ราชการตอ้งท าหน้าท่ีในพฒันาและปกป้องความเป็นธรรม 
ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีให้แก่พลเมือง (Well-being of Citizen) การบริหารรัฐกิจตอ้งไม่เป็น
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กลางและไม่ตดัสินหรือให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ตอ้งให้ความสาคญักบัความ
เสมอภาค เป็นธรรม และความรับผดิชอบ 
 4.  รัฐประศาสนศาสตร์หลงัสมยัใหม่ ในทางสังคมศาสตร์ค่านิยมกบัขอ้เท็จจริงไม่อาจ
แยกจากกนัไดแ้ละในการหลายกรณีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ค่านิยมส าคญักว่าขอ้เท็จจริงในการท าความ
เขา้ใจพฤติกรรมและการกระท าของมนุษย ์แนวทางการตีความ (Interpretive Approach)  การวิพากษ ์       
เชิงคุณค่า (Value Critical ) และวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse) จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
อุดมการณ์หลังยุคสมัยใหม่ (Postmodern) ท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์วาทกรรมมากกว่าการให้
ความส าคญัในเร่ืองวตัถุประสงค์ มาตรวดั หรือการวิเคราะห์เหตุผล รัฐประศาสนศาสตร์หลัง
สมยัใหม่เห็นว่าการบริหารปกครอง (Governance) ตอ้งมีการตีความและวิเคราะห์วาทกรรมท่ี
เปิดเผยและจริงใจระหวา่งฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะระหวา่งพลเมืองกบันกับริหารภาครัฐใน
ลกัษณะของการสนทนาและถกแถลงสาธารณะ (Public Dialogue and Deliberation) เพื่อท าให้การบริหาร
รัฐกิจเกิดความเขม้แขง็และชอบธรรม 
  โดยภาพรวมการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดรั้บการโจมตีเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัเร่ืองฐาน
แนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์และหลกัธุรกิจ ซ่ึงมองวา่ประชาชนเป็นผูร่้วมทางการคา้ไม่ใช่พลเมืองท่ีมี
สิทธิหน้าท่ีทางกฏหมายส่งผลให้สถานะของการศึกษาเก่ียวกับการบริหารภาครัฐ จากความ
เช่ือมโยงทางการบริหารและการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังท่ี Denhardt and Denhardt 
(2007: 144) วพิากษว์า่ไม่มีใครเถียงวา่การใหบ้ริการประชาชนเหมือนลูกคา้และการเพิ่มการแข่งขนั
จะให้ประโยชน์กับลูกค้ามากเพียงใด เพียงแต่ว่าการใช้ทรัพยากรในการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิผลเท่านั้น อาจจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในการบริหารงานภาครัฐ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
ยอมรับวา่เป้าหมายน้ีมีขอ้จ ากดัในตวัมนัเอง จึงไดพ้ยายามเสนอทางเลือกใหม่ส าหรับการบริหารรัฐ
กิจ ท่ีมุ่งเนน้พลเมืองเพื่อประโยชน์ในการสร้างชุมชนท่ีใกลเ้คียงกบัภาคประชาสังคม (Civil Socity)
โดยเน้นความส าคญัและประโยชน์ของประชาชนโดยใช้ช่ือว่าการบริการสาธารณะใหม่ (New 
Public Service) ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ของ David Osborne และ 
Ted Gaebler ซ่ึงสาระส าคญัของ Reinventing Government ขา้งตน้ ประเด็นส าคญัๆไดถู้กหยิบยกมา
ท าการวิพากษ์ ตีความ และสรุปออกมาเป็นสาระส าคญัของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(NPS)  7 ประการ คือ  

 1.  เนน้การให้บริการมากกวา่คอยก ากบั (Serve Rather Than Steer) บทบาทของหน่วย
ของรัฐควรจะมุ่งเน้นการช่วยให้พลเมืองไดรั้บประโยชน์ตามสิทธิของตน แทนท่ีการควบคุมหรือ
ก ากบัให้สังคมเป็นไปในแนวทางท่ีตนตอ้งการ โดยหน่วยงานจะตอ้งมีบทบาท ในการอ าวยความ
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สะดวก (Facilitation) การเจรจา (Negotiation) หรือการเป็นตวัแทน (Broker) เพื่อแกปั้ญหาของ
ประชาชน 

 2.  มุ่งประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หน่วยงานตอ้งหาหนทางในการสร้าง
ประโยชน์ร่วมกนัและการร่วมกนัมีส่วนรับผิดชอบของประชาชน หนทางหน่ึง คือ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมาร่วมกนัคิดร่วมกนัท าโดยผ่านวาทะกรรม (Discourse) ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัและมีความจริงจงั 
ซ่ึงหน่วยของรัฐจะเป็นผูท่ี้ให้เกิดความมัน่ใจว่าแนวทางของประชาชนมีจุดมุ่งหมายท่ีประโยชน์
สาธารณะ และสอดคลอ้งกบัปทสัถานของความยติุธรรม ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

     3.  การคิดเชิงยุทธศาสตร์แต่ลงมือปฏิบติัแบบประชาธิปไตย (Think Strategically Act 
Democratically) หมายความว่า นโยบายและโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจะ
สามารถบรรลุความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีความพยายามร่วมกันและผ่าน
กระบวนการของการมีส่วนร่วม เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย หากผูบ้ริหารเพียงแค่ก าหนดวิสัยทัศน์ แล้วปล่อยให้ข้าราชการใน
หน่วยงานเป็นผูน้ าไปปฏิบติั แต่หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งลงมาแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งโครงการท่ีด าเนินการ  

 4.  สนองรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่แค่ลูกค้า (Serve Citizens Not 
Customers) หน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เพียงแค่สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลหรือหลายบุคคลรวมกนั แต่เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธ์มี
ความเช่ือมัน่ (Trust) และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบัพลเมืองหรือในระหว่าง
พลเมืองดว้ยกนั  

 5.  ควรมุ่งเนน้ท่ีขา้ราชการมากกวา่การตลาดและขา้ราชการควรเอาใจใส่ต่อเจตนารมณ์
ตามรัฐธรรมนูญ ค่านิยมชุมชน และปทสัถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และประโยชน์ของ
พลเมืองมากกวา่อยา่งอ่ืน เน่ืองจากการบริหารรัฐกิจแนวดั้งเดิมท่ีเนน้ใหข้า้ราชการมีหนา้ท่ีพึงปฏิบติั
ตามนโยบายของนกัการเมืองและในหลกัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีตอ้งการให้ขา้ราชการให้
คุณค่าต่อการมีประสิทธิภาพ การลดตน้ทุน และตอบสนองต่อกลไกตลาดมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงขดั
กบัความเป็นจริงท่ีขา้ราชการเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีส่งผลและไดรั้บผลจากปทสัถาน ค่านิยม และธรรม
เนียมปฏิบติัต่างๆ มากมายในระบบการบริหารการปกครอง (Governance)  

 6.  เน้นคุณค ่าของคนมากกว่าความสามารถในการผลิต เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ
มกัจะประสบความส าเร็จในระยะยาวหากเป็นกระบวนการของการสร้างการมีส่วนร่วมต่อกนัและ
การมีภาวะผูน้ าร่วมกนั (Shared Leadership) โดยตั้งอยูบ่นฐานของการเคารพประชาชน  



 

 

61 

 7.  เน้นคุณค่าการเป็นพลเมือง (Citizen) และการให้บริการสาธารณะมากกว่าการ
ให้บริการสาธารณะมากกว่าการเป็นผูป้กระกอบการ (Entrepreneurship) เน่ืองจากประโยชน์
สาธารณะจะบรรลุไดด้ว้ยขา้ราชการและพลเมือง มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าให้แก่สังคม 
ไม่ใช่โดยผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัราวกบัวา่ เงินของแผน่ดินเป็นเงินของตนเอง เพราะท่ีจริงแลว้เป็น
เงินของประชาชน ดงันั้นผูบ้ริหารภาครัฐจะท าหนา้ท่ีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของประชาชน  
  แนวทางการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้ความส าคญักบั “ความเป็นพลเมือง” 
(Citizenship) ท่ีมีทั้งสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบและเรียกร้องให้ขา้ราชการตอ้งรับใชพ้ลเมือง 
โดยตอ้งคิดเสมอว่า พลเมืองคือ เจา้ของเรือหรือเจา้ของประเทศ ทั้งยงัวิจารณ์วา่ นกัจดัการภาครัฐ
ตามแนวคิดการจดัการภาครัฐสมยัใหม่ (NPM) ท่ีท าตวัเป็นกปัตนัเรือและถือหางเสือเรือ มีอ านาจ
มากจนอาจลืมตวัไปว่าเป็นเจ้าของเรือเสียเองและอาจคิดถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าของ
พลเมืองหรือของส่วนรวม แนวคิดน้ีจึงเน้นให้ขา้ราชการตอ้งให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของ
พลเมืองเป็นล าดบัแรก และในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน์
ของส่วนรวมนั้น ตอ้งให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบโดยนกับริหาร
รัฐกิจ ตอ้งกระตุน้ใหพ้ลเมืองมีการรวมตวักนัเป็นชุมชนและประชาสังคมและจดัให้มีการพูดคุยตก
ลงกนัโดยขา้ราชการท าตวัเป็นคนกลางในการเจราจาไกล่เกล่ีย โดยตอ้งมองไปท่ีประโยชน์ของ
ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหน่ึงเพราะพลเมืองไม่ใช่ลูกคา้ แนวคิดน้ียงัให้ความส าคญั
กบัการตรวจสอบจากภาคพลเมืองดว้ย (Democratic Accountability) การบริหารราชการจึงไม่ใช่
เร่ืองของขา้ราชการหรือของรัฐแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่เป็นการร่วมมือกนัทั้งฝ่ายรัฐและพลเมือง
หรือท่ีเรียกว่า “การบริหารแบบพลเมืองเป็นหุ้นส่วน” (Governance System หรือ Democratic 
governance) 
  เม่ือสังคมโลกไดเ้ยื้อย่างเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการปกครองสาธารณะแบบใหม่ 
(New Public Governance -NPG) ท่ีส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน องค์การพฒันา
เอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางดา้นวิชาชีพต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินงานสาธารณะในรูปแบบของ
การจดัการภาคีอนัหลากหลาย เช่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐ ในการวางแผน
พฒันาระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ชุมชนเขา้ร่วมเป็นภาคีกบัรัฐในการจดัการศึกษา การรักษาความปลอดภยั
ของชุมชน การสร้างศูนยเ์ล้ียงเด็ก การด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมของผูสู้งอายุ การจดัการป่าชุมชน 
การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยภาคีอนัหลากหลายแมว้า่ 
NPG มิอาจเขา้ไปแทนท่ีการบริหารสาธารณะแบบดั้งเดิมและการบริหารจดัการสมยัใหม่ไดท้ั้งหมด
และจะพบว่าการจดัการภาครัฐในรูปของการบริหารสาธารณะแบบดั้งเดิมและการบริหารจดัการ
สมยัใหม่ ยงัคงเป็นรูปแบบหลกัในหลายๆพื้นท่ี แต่การจดัการสาธารณะในรูปแบบการบริการ
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สาธารณะแบบใหม่ (New Public Governance - NPG) ก็ไดข้ยายตวัอยา่งมากในช่วงกวา่สิบปีท่ีผา่น
มาน้ี (Osborne, 2010; Peters, 2010; Bovaird and Loffler, 2005; Cheema, 2005) 
  การจดัการปกครองสาธารณะแบบใหม่ (New Public Governance - NPG) เป็นการ
จดัการสาธารณะยุคใหม่ปลายศตวรรษท่ี 21 ภายไตเ้ง่ือนไขท่ีภาคประชาสังคม กลุ่มธุรกิจ และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่ายต่างมิอาจอยู่เฉยๆ ในฐานะผูรั้บบริการ (Passive Public Service 
Receivers) ไดอี้กต่อไปแต่พวกเขาไดลุ้กข้ึนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบติั ตลอดจนจนการก ากบัติดตามและการประเมินผลนโยบายกนัอย่างกระตือรือร้น (Active 
Participants) แนวคิดแบบเก่าท่ีแบ่งแยกระหว่าง “ผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ” ก าลงัถูกตั้งค  าถาม
เน่ืองจากมิอาจน าไปใชใ้นการศึกษาการบริหารสาธารณะไดอี้กต่อไป ในขณะท่ีพบวา่ ในเหตุการณ์
ส าคญัหลายๆ คร้ังนั้นภาคีทางดา้นสังคมอนัหลากหลายต่างเขา้ไปร่วมในกิจกรรมสาธารณะกนั
อยา่งกวา้งขวางและปรากฏการณ์ของการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดรั้บความสนใจมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี 
การมุง้เนน้แต่เพียง “การบริการจดัการท่ีดี” (ความโปร่งใส การตรวจสอบได ้ประสิทธิผล ยุติธรรม 
ความคุม้ค่า ฯลฯ) ในยุคปัจจุบนัดูเหมือนจะไม่เพียงพอเสียแลว้ (Loffler, 2005: 166) เน่ืองจาก
ปัญหาความซับซ้อนของงานสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก และปัญหาขอ้จ ากดัทางดา้นทรัพยากร
ของภาครัฐเองรวมทั้งความเขม้แข็งและความกระตือรือร้นของภาคประชาสังคมเองไดท้  าให้พื้นท่ี
สาธารณะก าลงัเปิดกวา้งต่อการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ภายใตส้ถานการณ์
ดงักล่าว ส่งผลให้ “การจดัการภาคีสาธารณะ” ถือก าเนิดข้ึนในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ใหม่ เพื่อรองรับ
ต่อปรากฏการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การบริหารจดัการภาคีอนัแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ การชกัจูงให้แต่ละฝ่ายน าทรัพยากรออกมาใช้เพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ของการมีส่วนรวม และการจดัการความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการท าของ
ร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ 
  Osborne (2010: 7, 9, 11) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ การจดัการสาธารณะเป็นแนวคิด
ท่ีมีคุณูปการอย่างส าคัญต่อการท าความเข้าใจถึงการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัและการ
ใหบ้ริการสาธารณะในศตวรรษท่ี 21 อนัประกอบดว้ยความซบัซ้อนของรัฐแบบพหุ (Complexities 
of the Plural State) และความซบัซ้อนของรัฐพหุนิยม (Complexities of the Pluralist State) โดยท่ี
รัฐแบบพหุ หมายถึง รัฐท่ีประกอบดว้ยผูก้ระท าการจ านวนหลายฝ่ายท่ีพึ่งพิงต่อกนัซ่ึงต่างเขา้มามี
คุณูปการต่อการให้บริการสาธารณะ ส่วนรัฐพหุนิยมหมายถึงรัฐท่ีมีกระบวนการหลายๆ
กระบวนการในการส่งขอ้มูลผ่านการเรียกร้องต่างๆ เขา้สู่ระบบของการก าหนดนโยบาย แนวคิด
การจดัการภาคีสาธารณะ จึงเป็นความพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจถึงการพฒันาและการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบติัภายใตบ้ริบทท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยู่ในปัจจุบนัน้ีในแง่น้ี จึงกล่าวไดว้่า NPG 
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เป็นทั้งผลิตผลและการตอบโตต่้อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัและการให้บริการสาธารณะท่ี
มีลักษณะอันซับซ้อน และแตกแยก ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญของแนวคิดการจัดการปกครอง
สาธารณะแบบใหม่ ประกอบดว้ย 
   ประการแรก การกระจายอ านาจสู่รัฐบาลทอ้งถ่ินและประชาสังคม (Decentralization 
to Local Governments and Civil Society) ทั้งการผ่องถ่ายอ านาจทางการเมืองและทรัพยากร 
(Devolution of Political Authority and Resources) รวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์ารท่ีไม่ใช่ของรัฐ (Transfer of Function to Local Government and 
Non-Governmental Organizations) การกระจายอ านาจดงักล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีอ านาจใน
การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในงานสาธารณะมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการพฒันาภาคประชาสังคมให้
กลายเป็นภาคีหุ้นส่วนทางสังคมท่ีเข้มแข็ง เพื่อเป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพฒันาคนและ
พฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการสรรคส์ร้างสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยในระดบั
รากหญา้ท่ีเขม้แขง็ในทา้ยสุด 
  ประการท่ีสอง แนวคิดการจดัการปกครองสาธารณะแบบใหม่ มองว่าภาครัฐเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการด าเนินงานสาธารณะ แต่รัฐจะไม่ผกูขาดงานสาธารณะไวเ้ป็นภารกิจของตน
แต่เพียงผูเ้ดียวอีกต่อไป งานสาธารณะตามทศันะของ NPG เป็นงานท่ีทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได ้
ในขณะท่ีภาครัฐไม่เพียงแต่เปิดกวา้ง ต่อการเขา้ร่วมของภาคีต่างๆ เท่านั้น แต่ยงัใชว้ิธีการจูงใจและ
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและชุมชนเข้าร่วมในการด าเนินงานและให้บริการ
สาธารณะอย่างกวา้งขวางอีกด้วย โดยภาคีต่าง ๆ สามารถเขา้ร่วมได้ทั้งรูปแบบของอาสาสมคัร    
การไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอยา่งเป็นทางการ การรับเหมาช่วงงานบริการจากภาครัฐฯลฯ แม้
จะมีภาคีต่างๆ เขา้ร่วมด าเนินงานแต่ความรับผิดชอบต่องานสาธารณะทั้งหมดก็ยงัคงเป็นภาครัฐอยู่
เหมือนเดิม เพียงแต่รัฐหนัมาท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัทิศทาง (Steer, Not Row) โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ประชาชนโดยตรง 
  ประการท่ีสาม รูปแบบของการด าเนินงานของการการจดัการปกครองสาธารณะแบบ
ใหม่ก็คือ การท างานในรูปแบบของเครือข่าย อนัประกอบดว้ยภาคีอนัหลากหลาย อาทิ หน่วยงาน
รัฐจากหลายๆ หน่วยงาน หลายๆ ระดบั องคก์ารธุรกิจเอกชน ชุมชน องคก์ารพฒันาเอกชน สถาบนั
วชิาการกลุ่มผลประโยชน์ทางวชิาชีพ นกัพฒันาเอกชนจากต่างประเทศ และองคก์รระหวา่งประเทศ
อนัหลากหลาย (Kennett, 2010) โดยสามารถจดัตั้งในลกัษณะชัว่คราว (เช่น ภาคีต่างๆ ท่ีเดินทางไป
ให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัพิบติัสึนามิ) หรือจดัตั้งในรูปแบบถาวร (เช่น คณะกรรมการ
จดัการน ้ า คณะกรรมการจดัการ ป่าชุมชน คณะกรรมการจดัการตลาดน ้ าฯลฯ) การจดัการภาคี
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สาธารณะจะมีโครงสร้างองคก์รแบบแบนราบ (Flat) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาคีต่างๆมิไดจ้ดัล าดบั
ชั้นและไม่มีสายการบงัคบับญัชา ไม่เป็นทางการ 

 อิทธิพลของกระบวนทศัน์การปกครองลกัษณะเครือข่าย ซ่ึงเป็นกระแสทางความคิด             
ในปัจจุบนั ส่งผลใหก้ารจดับริการสาธารณะร่วมกนัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในประเทศทาง
ตะวันตก (Western Countries) โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1942 -1997 
(Raadschelders, 2003: 117) โดยน ามาแกไ้ขปัญหาการดอ้ยพฒันาของพื้นท่ีรอยต่อความเหล่ือมล ้ า
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และปัญหาการขาดความประหยดัทาง
ขนาด (Economic of Scale) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยอาศยัแนว
ทางการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน (Stenberg, 2007: 16) เช่นเดียวกบั
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548-2549 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการกระตุน้จากส านกังาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ให้มีการรวมตวักันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลักษณะกลุ่ม (Zoning) ระดับ
จงัหวดั โดยอาศยัความสมคัรใจในการจดัการกบัภารกิจ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2548: 
1) เพื่อลดขอ้จ ากดัต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก (วิทยาลยัพฒันาการ
ปกครองทอ้งถ่ิน, 2553: 44-46)  
  การเปล่ียนแปลงของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบนัตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชนซ่ึงมีความหลากหลาย ท าใหก้ารจดับริการสาธารณะร่วมกนัมีความจ าเป็นต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองจากส่วน
ราชการไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่กลบัพบว่ามีสัดส่วนการจดับริการสาธารณะ
ร่วมกันไม่มากนัก โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการขาดแรงจูงใจในการสนับสนุนของรัฐบาลและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาญชยั จิตรเหล่าอาพร (2552) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองการศึกษากรอบแนวคิดแบบรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่และการจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ท่ีมีต่อ  การปฏิรูประบบราชการของไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวความคิดระหวา่ง
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration: NPA) กบัการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management: NPM) และศึกษาถึงอิทธิพลของแนวความคิดระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่กบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีต่อแนวความคิดการปฏิรูป
ระบบราชการของไทย ผลการวิจยัพบวา่รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (NPA) มีลกัษณะ
ส าคญัคือ การผลกัดนัให้ระบบบริหารราชการนั้น สามารถท่ีจะสร้างความเท่าเทียมในสังคมข้ึนได้
ซ่ึงมีหลกัการบริหารแบบประชาธิปไตยเป็นฐานรองรับอยู ่อีกทั้งยงัเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีพยายาม
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แก้ไขด้านวิกฤต เอกลักษณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย  โดยการพยายามสร้างทฤษฎี
แนวความคิดให้เป็นของตวัเอง แมว้า่จะมีการหยิบยืมทฤษฎีต่างๆ จากสาขาวิชาอ่ืนๆ มาบา้งก็ตาม
อยา่งไรก็ดีรัฐประศาสนศาสตร์ ในความหมายใหม่ยงัคงเป็นหน่ึงในแนวคิดและแนวทางท่ีพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูประบบราชการ โดยตอ้งค านึงถึงค่านิยมท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้เท็จจริงทางสังคม
ดว้ย ซ่ึงท าใหอ้งคค์วามรู้ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์นั้นมีความสมจริงมากข้ึนต่อการน าไปปรับใช ้
ส่วนการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มีมุมมองท่ีตั้งอยู่บนฐานคติวา่การจดัการภาคราชการท่ี
อาศยัรูปแบบองคก์ารแบบระบบราชการ (Bureaucracy) มีความไม่เหมาะสมอีกต่อไปท่ีจะน ามาใช้
เป็นรูปแบบของภาคราชการในอนาคต และการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสัมฤทธ์ิ
ผลของการบริหารจดัการ และความรับผิดชอบต่อผลงานของผูบ้ริหาร โดยจะมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ขององค์การและเป้าหมายของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนในรูปตวัช้ีวดัผลงาน (Key 
Performance Indicators) เพื่อท าการตรวจสอบและวดัผลส าเร็จและให้รางวลัตอบแทนตามผลงาน 
ในขณะเดียวกนัจะพยายามให้ความมีอิสระและยืดหยุน่ทางดา้นการบริหารจดัการโดยเฉพาะเร่ือง
ของรูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารและการใช้ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากร นอกจากน้ียงั
พยายามเปล่ียนแปลงบทบาท หน้าท่ีของรัฐบาลและระบบราชการจากเดิมท่ีเป็นผูป้ฏิบัติและ
ด าเนินงานเองโดยตรงไปสู่การเป็นผูก้  ากบั ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนบัสนุนและส่งเสริมให้กลไกตลาด 
ภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม ชุมชนและประชาชนสามารถเขา้มาเป็นผูด้  าเนินการแทน อนัจะ
น าไปสู่การโอนถ่ายภารกิจ รวมทั้งการลดขนาดและจ ากดับทบาทหน้าท่ีของภาครัฐให้เล็กลงใน
ทา้ยท่ีสุด ทั้งน้ี แนวคิดทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์จากเดิมไปสู่การ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ อาจแยกไดเ้ป็น3ส่วน คือ 1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิกและ
เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบนั 2) แนวความคิด แบบการจดัการนิยม 3) หลกัการประชารัฐ โดยการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่มีความโดดเด่นในแง่การให้เคร่ืองมือมากมายท่ีสามารถน ามาปรับใช้ใน
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอนัสั้ นแต่
อย่างไรก็ตามหลกัการกลบัเอ้ือให้เกิดช่องว่างของความอยุติธรรมได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ      
นินุช บุณยฤทธานนท ์(2551) ท่ีศึกษาผลลพัธ์การน าแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่มาใชใ้นการ
ปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1) หน่วยงาน
ราชการตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการบริหารงานภายหลงันโยบายปฏิรูป
ระบบราชการมีผลบงัคบัใช ้นับตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แต่ขณะเดียวกนัหน่วยงานราชการ
ทั้งหมดยงัคงอ านาจหนา้ท่ีไวด้งัเดิม มีผลท าให้บางหน่วยงานราชการประสบปัญหาในการปฏิบติั
ราชการ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการบริหารงานดงักล่าว 2) ผลของการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการของหน่วยงานราชการท่ีแบ่งกลุ่มตวัอยา่งพบว่าหน่วยงานราชการ
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ทั้งหมดยอมรับต่อแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 3) ผลการศึกษา
พบว่าแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ส่งผลกระทบทางบวกแก่ผลปฏิบติังานราชการโดยรวม 
ในส่วนประชาชนยงัมีความเห็นด้วยต่อการน าแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ ว่า
ส่งผลดีข้ึนต่อการปฏิบติังานราชการในทุกดา้นเช่นกนั แต่ขณะเดียวกนักลบัพบวา่ แนวคิดดงักล่าว
มีผลกระทบทางลบต่อโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะท าให้ประชาชนมีโอกาสในการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการน้อยในด้านการมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีให้
ประชาชนร่วมตรวจสอบ ทั้งท่ีประชาชนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นท่ีจะร่วมพฒันาระบบ
ราชการไทยในระดบัมาก 
  การน าเสนอแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ยุคการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมกระทัง่ถึงยุค
การจดัการปกครองสาธารณะแบบใหม่นอกจากจะสะทอ้นให้เห็นพฒันาการของบทบาทวิชาชีพ
และขอบเขตความรู้ท่ีเดิมการบริหารภาคสาธารณะหมายถึงการบริหารของภาครัฐโดยล าพงั แต่โลก
ยุคศตวรรษ 21 การบริหารจดัการภาคสาธารณะไดค้ล่ีขยายออกไปโดยรวมเอาภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้ง
ภาคประชาชน ประชาสังคม พร้อมกบัชูประเด็นการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เป็นกลไกการ
ท างานแบบใหม่ ภายใตร้ะบบบริหารปกครองท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเครือข่าย
มิใช่ศูนยก์ลางการบริหารจดัการตามรูปแบบการสั่งการแต่จะใช้ความเช่ียวชาญและความเป็นมือ
อาชีพสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยความสะดวกรวมถึงกระตุน้ให้ประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆรวมพลงักนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก เพื่อให้เป้าหมายร่วมประสบความส าเร็จ 
ประการท่ีสอง กรอบแนวคิดการบริหารปกครองท่ีถูกน าเสนออยา่งเป็นระบบ ถือเป็นการปูพื้นฐาน
อนัส าคญัต่อการท าความเขา้ใจถึงการบริหารรัฐกิจไทยในบริบทต่าง ๆ 
 
4. แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 4.1  ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
              การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนั้น นบัเป็นวิทยาการ
สมยัใหม่ในการบริหารแนวหน่ึง ท่ีให้ความส าคญัในดา้นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
จากผูร่้วมงานเพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจ จากการศึกษาซ่ึงมีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
   Gustavo (1992: 4) กล่าวว่าโดยทั่วไปของการมีส่วนร่วมหมายถึงการเข้าไปมี
หน้าท่ีหรือมีส่วนรับผิดชอบในบางส่ิงบางอย่างแต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมมีความชดัเจน
ลึกลงไปกว่าการเพียงมีความรับผิดชอบ เม่ือการมีส่วนร่วมเช่ือมลงสู่กระบวนการในการเขา้ไปมี
ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล หรือกระบวนการในการเปล่ียนแปลงในภาพรวม 
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  Hirsch (1990: 229) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วม โดยเนน้ความส าคญัของ
การพฒันาโดยการมีส่วนร่วม (Participatory Development) ซ่ึงเนน้ยุทธศาสตร์ท่ีจะท าให้ประชาชน
มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในสังคมในชุมชนท่ีเขาอยู่การรวมตวัเพื่อร่วมกนัพฒันาจะเป็นวิธีการท่ี
ส่งผลต่อความเป็นอยูข่องผูเ้ก่ียวขอ้งมากกวา่การใชย้ทุธศาสตร์ท่ีก าหนดโดยบุคคลอ่ืน 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกนัอยู ่ เพราะการมีส่วนร่วมนั้นมีหลาย
มิติท่ีมีความแตกต่างกนั การมองถึงการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมจึงตอ้งมองถึงบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง จึง
ตอ้งก าหนดความหมายและสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนั ดงันั้น การมีส่วนร่วมจึงเนน้กระบวนการท่ี
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ารและหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในภาระ
งานและหนา้ท่ีบริหารไดมี้ส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจด าเนินการ ประเมินผลและรับผิดชอบและ
ซ่ึงมีความส าคญัยิง่ในการบริหาร 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทางกลยุทธ์
ของหลกัการพฒันาชุมชนท่ีจะท าให้ประชาชนบงัเกิดความศรัทธาในตนเอง (Self-Reliance) ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง (Self-Confidence) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ซ่ึงจะน าไปสู่
ความสามารถและประสิทธิภาพในการปกครองตนเองของประชาชนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนจึงเป็นแนวคิดส าคญัในการด าเนินการเพื่อการพฒันาชุมชนให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
Sherry R. Arnstein (1969: 219) เห็นวา่การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยยอ่มไม่ไดผ้ล
การมีส่วนร่วมท่ีมีคุณภาพนั้นผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งรู้จกัใชอ้  านาจและสามารถการควบคุมกิจกรรมนั้นได้
จึงจะท าใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในท่ีน้ีหมายถึงการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดให้ประชาชนเขา้ไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการ
บริหารและตดัสินใจของทอ้งถ่ินเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงทั้งน้ีตอ้ง
อยูบ่นพื้นฐานของการท่ีประชาชนจะตอ้งมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า
และมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆโดยหลกัการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งมี
ลกัษณะการเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุด ไม่ใช่เป็นการจดัเวทีการมีส่วนร่วมคร้ัง
เดียว ตวัอย่างเช่นในแกปั้ญหาของชุมชน ควรเปิดให้ประชาชนเขา้ร่วมตั้งแต่ตน้จนจบ เร่ิมตั้งแต่  
การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือ
ชุมชนท่ีตนเองอยู่ร่วมคิดด้วยกนัว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชนมีสาเหตุอย่างไรและจะจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาเป้าหมายอย่างไรและควรท่ีจะจดัการกบัปัญหาใดก่อนหลงัร่วมกนัวางแผน   
การด าเนินงานวา่จะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกนัอยา่งไร ใชง้บประมาณมากนอ้ย
เพียงใดจะจดัหางบประมาณมาจากท่ีใดและใครจะเป็นผูดู้แลรักษา  ร่วมด าเนินงาน ประชาชน
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จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เต็มก าลงัความรู้ความสามารถของตนเอง ร่วมกนัติดตาม
ประเมินผล ตลอดเวลาท่ีท างานร่วมกนัประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหา
อุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแกไ้ขปัญหาเพื่อให้งานหรือภารกิจดงักล่าวสามารถส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแลว้ย่อมท่ีจะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วตัถุส่ิงของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนก็ไดท้ั้ง ในการท างานเพื่อให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขหรือหลกัการท่ีส าคญั 3ประการคือ        
1) การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วม เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
ตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วน
ร่วม 3) การมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเสรีภาพ อิสรภาพท่ีจะตดัสินใจวา่จะเลือกหรือจดั
ใหมี้การมีส่วนร่วมหรือไม่ ขอ้ส าคญัคือการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบัหรือขู่เข็ญจากผู ้
ท่ีเหนือกว่าสอดคลอ้งกบั Ostrom (1990) ไดพ้ฒันาแนวคิดท่ีสามารถอธิบายความร่วมมือกนัเพื่อ
จดัการทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกนัได้โดยไม่ถูกท าลายและไม่ตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอก เช่น รัฐเขา้มา
แทรกแซง แต่เป็นวิวฒันาการของการจดัการท่ีประสบความส าเร็จชุมชนในลกัษณะท่ีเกิดข้ึนมาเอง 
(Self-Organizing Group) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการร่วมมือกนัดูแลจดัการทรัพยากร
ท่ีใชร่้วมกนัคือความไวว้างใจ (Trust) และการต่างตอบแทนซ่ึงกนัและกนั(Reciprocity) ซ่ึงเม่ืออยู่
ในชุมชนเดียวกนัรู้จกักนั มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็สามารถสร้างให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัท าให้
ร่วมมือกนัไดง่้ายข้ึน ขณะเดียวกนัการตอบต่างแทนกนัก็ท าไดง่้ายคือทั้งในทางบวกคือต่างก็ท าดีมี
การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัหรือถา้อีกฝ่ายท าไม่ดีก็สามารถตอบโตห้รือ Sanction กนัได ้  
  4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       Arnstein (1969: 216-224) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดบั 8 ขั้นตอน 
หรือเรียกวา่ ขั้นบนัได 8 ขั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน (Ladder of CitizenParticipation) ตาม
แนวคิดของ Arnstein (1969) น าเสนอในภาพท่ี 2 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2 แสดงขั้นบนัไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของ Arnstein  
ท่ีมา:  Shery R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American 
Planning Association 32, 5 (July 1969): 216. 

 
 บันได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิดของ Arnstein (1969) ระดบั
การมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 8 ขั้นตอน หรือเรียกวา่ขั้นบนัได 8 ขั้น ดงัน้ี 
 1.  ระดบัการร่วมมือหรือการไม่มีส่วนร่วม (Non Participation) คือ ขั้นท่ี1 การจดัฉาก
(Manipulation) และขั้นท่ี 2 การดูแลรักษา (Therapy) 
 2.  ระดบัการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน (Degrees of Tokenism) 
คือ ขั้นท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารสนเทศ (Informing) ขั้นท่ี 4 การปรึกษาหารือ (Consultation) และขั้นท่ี 
5 การท าใหพ้อใจ (Placation) 
 3.  ระดบัอ านาจประชาชน (Degrees of Citizen Power) คือ ขั้นท่ี 6 การเป็นหุ้นส่วน
(Partnership) ขั้นท่ี 7 การมอบอ านาจ (Delegated Power) และขั้นท่ี 8 การควบคุมโดยประชาชน
(Citizen Control)ในแต่ละขั้นบนัได มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 บันไดขั้นที่ 1 และ 2 ถือเป็นขั้นต ่าสุดของการมีส่วนร่วม ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นให้ความร่วมมือ 
(Cooperation) ไม่ใช่ขั้นการมีส่วนร่วม (Non-Participation) 
 ขั้นท่ี 1 การจดัฉาก (Manipulation) ขั้นน้ีเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์ารท่ีมี
อ านาจกบัประชาชน ชุมชน การท างานร่วมกนัเป็นเพียงการให้ความร่วมมือกบัองค์กรท่ีมีอ านาจ 
โดยองคก์รท่ีมีอ านาจจะสั่งให้ประชาชนหรือชุมชนท าอะไร ท าอยา่งไร ท าเม่ือไร ส่วนการด าเนินการ
ทั้งหลายทั้งปวง ชุมชนประชาชนจะไม่มีส่วนรับรู้ องค์กรไม่ไดท้  าให้ประชาชน ชุมชนมีความรู้
ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมกบัองค์กรในการปฏิบติัเพียงแต่องค์กรจะให้ความรู้ว่าชุมชนหรือ
ประชาชนจะให้ความร่วมมืออย่างไรส่ิงท่ีองคก์รจะปฏิบติัหรือด าเนินการนั้นอาจไม่ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของชุมชนหรือประชาชนเลยอาจกล่าวโดยสรุปวา่ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีประชาชน
ตอ้งใหค้วามร่วมมือตามรูปแบบวธีิการและเน้ือหาท่ีองคก์รก าหนดทั้งส้ิน 

 ขั้นท่ี 2 การดูแลรักษา (Therapy) ขั้นน้ีก็เป็นขั้นยงัไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation) 
อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นภาพลวงหรือหน้ากากของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะผูมี้อ  านาจใน
องคก์รมิไดเ้ช่ือถือและมองวา่บุคคลในชุมชนยงัอ่อนดอ้ยไร้ความสามารถ เป็นเหมือนคนป่วยตอ้ง
ดูแลรักษาโรคมากกวา่จะช่วยใหค้นสามารถแกท่ี้สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดโรคเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนองคก์าร
จะพยายามช้ีแจงถึงความอ่อนดอ้ยไร้ความสามารถเป็นเหมือนคนป่วยตอ้งดูแลรักษาโรคมากกวา่จะ
ช่วยให้คนสามารถแกท่ี้สาเหตุท่ีท าให้เกิดโรค เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนองคก์รจะพยายามช้ีแจงถึงความ
อ่อนด้อยของคนในชุมชนท่ีท าให้เกิดปัญหามิใช่ปัญหาเกิดจากองค์การ ดงันั้นองค์การจะตอ้ง
แกปั้ญหาโดยการใชอ้  านาจให้คนในชุมชนร่วมมือเหมือนคนป่วยท่ีตอ้งให้ความร่วมมือกบัหมอใน
การรักษาท าใหดู้เหมือนวา่ชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

 บนัไดขั้นท่ี 3 4 และ 5 เป็นระดบัการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน 
(Degrees of Tokenism) คือขั้นท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารสนเทศ (Informing) ขั้นท่ี 4 การปรึกษาหารือ 
(Consultation) และขั้นท่ี 5 การท าใหพ้อใจ (Placation) 

 ขั้นท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารสารสนเทศ (Informing) เป็นขั้นตอนแรกของการมีสัญลกัษณ์
ของการมีส่วนร่วมเป็นการรับรู้ข่าวสารขององคก์รท่ีส่งถึงชุมชน บุคคล เป็นการส่ือสารทางเดียว
เพราะชุมชนหรือบุคคลท่ีได้รับข่าวสารไม่มีโอกาสท่ีจะแสดงความเห็นยอ้นกลบัให้องค์กรรับรู้ 
ดงันั้น กิจการทั้งหลายท่ีองคก์รจะท ากบัชุมชน หรือบุคคลในชุมชนจะถูกส่งมาใหรั้บทราบ การด าเนินการ
เท่านั้นการรับรู้ข่าวสารจะถูกส่งมาทางส่ือมวลชนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแผน่พบั โปสเตอร์ และแบบ
ส ารวจ ซ่ึงทั้งหมดจะเป็นการส่ือสารทางเดียวการประชุมจะเป็นวิธีการส่ือสารทางเดียว เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูลขององคก์ร ไม่เช้ือเชิญค าถามจากผูฟั้ง หรือให้ค  าตอบท่ีไม่ตรงค าถาม อธิบาย ดว้ยถอ้ยค าท่ี
เป็นวชิาการขั้นสูง 
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 ขั้นท่ี 4 การปรึกษาหารือ (Consultation) ในขั้นน้ีประชาชนหรือชุมชนจะมีโอกาสบา้ง
ในการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ทางองค์การโดยผ่านวิธีการตอบค าถามจากแบบส ารวจความคิดเห็น
หรือทศันคติการประชุมในชุมชนหรือการแสดงออกถึงความตอ้งการของชุมชนโดยการเรียกร้อง
การไดรั้บโอกาสเช่นน้ีในการแสดงออกถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมท่ีอยูใ่นระดบัสัญลกัษณ์ของการมี
ส่วนร่วม (Tokenism) การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีเป็นการเปิดโอกาสรับรู้แผนการด าเนินงานของ
องค์กรและให้แสดงความคิดเห็นต่อแผนการด าเนินได้อย่างไรก็ตามชุมชนยงัไม่มีอ านาจท่ีจะ
ประกนัได้ว่าความคิดเห็นของชุมชนจะได้รับการพิจารณาเพื่อประกอบการด าเนินงานโดยผูมี้
อ  านาจในองค์กรหรือไม่ การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีจะเนน้เฉพาะการให้ความคิดเห็นต่อองค์กร
เท่านั้นแต่ไม่มีอ านาจในการติดตามการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปใช้ ดังนั้ น จึงไม่
สามารถประกนัไดว้า่แผนการด าเนินงานขององคก์รจะเปล่ียนแปลงตามความเห็นของชุมชนหรือ
ประชาชนหรือไม่ 

 ขั้นท่ี 5 การท าให้พอใจ (Placation) ขั้นน้ีเป็นขั้นสูงของขั้นการมีส่วนร่วมแบบ
สัญลักษณ์ (Tokenism) เพราะว่าชุมชนท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการขององค์การ 
ประชาชนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินสามารถเสนอแนะ แนะน าหรือวางแผนด าเนินงานให้กับ
องคก์าร แต่อยา่งไรก็ตามอ านาจในการตดัสินในขั้นสุดทา้ยยงัอยูท่ี่ผูมี้อ  านาจในองคก์รบริหาร 

 บันไดขั้นที่ 6 7 และ 8 เป็นระดบัอ านาจประชาชน (Degrees of Citizen Power) คือขั้นท่ี  6 
การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ขั้นท่ี 7 การมอบอ านาจ (Delegated Power) และขั้นท่ี 8 การควบคุม
โดยประชาชน (Citizen Control) 

 ขั้นท่ี 6 การเป็นหุน้ส่วน (Partnership) จากบนัไดขั้นน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเพิ่มระดบั
ของอ านาจการตดัสินใจให้กบัชุมชนหรือประชาชนเพื่อประชาชนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัใน
องคก์รในฐานะผูมี้ส่วนร่วม จะสามารถเจรจาต่อรองกบัผูมี้อ  านาจในการบริหารตามต าแหน่งหนา้ท่ี
ประชาชนจะมีอ านาจในการมีส่วนร่วมท่ีจะพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงและมีความรับผิดชอบใน
การวางแผนและการตดัสินเร่ืองต่างๆเช่นในฐานะกรรมการปฏิบติัการร่วม (Joint Committees) เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 7 การมอบอ านาจ (Delegated Power) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีแสดงวา่ประชาชนหรือ
ชุมชนจะไดรั้บการมอบอ านาจมากข้ึนในลกัษณะคณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจส่วน
ใหญ่จะไดรั้บการแต่งตั้งมาจากคนในชุมชน อ านาจในการตดัสินใจจะอยู่ท่ีคณะกรรมการ ดงันั้น   
สาธารณหรือชุมชนจะมีอ านาจหน้าท่ีจะประกนัไดว้่า การด าเนินการต่างๆ จะเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมการด าเนินงานขององค์การ การด าเนินการตาม
โครงการต่างๆ จะเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
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 ขั้นท่ี 8 การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ในขั้นน้ีประชาชนจะมีอ านาจ
เบด็เสร็จในการควบคุมการด าเนินงานขององคก์รการด าเนินการตามโครงการต่างๆจะเป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงานนบัตั้งแต่การวางแผน การก าหนดนโยบายและ    
การบริหารจดัการ เป็นตน้ จะด าเนินการโดยชุมชน โดยไม่มีการขดัขวางทั้งเร่ืองตวับุคคล 
ทรัพยากรและทุนการด าเนินงาน 

 สรุปไดว้า่แนวคิดเก่ียวกบับนัได 8 ขั้นของการมีส่วนร่วมในการบริหารดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการท่ีจะท าความเขา้ใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบติันอกจากน้ีจะเห็นได้
วา่บนัไดขั้นสูงๆจะแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือชุมชน ตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมโดยรวม มิใช่มีบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชน
เป็นผูใ้ช้อ  านาจเสียเอง พิจารณาจะเห็นว่าระดับของการมีส่วนร่วมดงักล่าว มีการจดัระดับท่ี
สอดคล้อง คือ เร่ิมจากระดบัต ่าสุดคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมใดๆและระดบัการมีส่วนร่วมจะ
พฒันาข้ึนมาตามล าดบัคือร่วมกิจกรรมโดยร่วมในการรับรู้ข่าวสารสนเทศ ขอ้เท็จจริง ความรู้สึก
ความคิดเห็นต่อจากนั้นก็คือ ประชาชนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมในการควบคุมก ากบักิจกรรมโดยท่ี
รัฐเป็นผูก้  าหนดนโยบายจนกระทัง่ถึงระดบัสูงสุดนัน่คือ ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ ก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการพฒันา ควบคุมก ากบั ประเมินผลกิจกรรมโดยประชาชนเองทั้งหมด 
อ านาจอยูท่ี่ประชาชน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

 4.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
                 การส่งเสริมและการขยายตวัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดั
การศึกษา มาจากการกระจายอ านาจในการบริหารเพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพแต่สาเหตุท่ี
ส าคญันั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากความตอ้งการท่ีจะใหก้ารศึกษาสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของทอ้งถ่ิน จะ
เห็นวา่ในหลกัการน้ีแทบจะทุกรัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะกระอ านาจการบริหารและให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ฯลฯ ซ่ึงนโยบายของแต่ละรัฐบาลจะเนน้
หรือให้ความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไป ดงันั้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความส าคญัเพราะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมจะท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง ซ่ึงน าไปสู่ภาวะสมดุลคือชุมชนจะเร่ิมเขา้ใจ
และเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนมากข้ึน พร้อมจะให้ความร่วมมือ ในการจัด
การศึกษาใหมี้คุณภาพ และพฒันาการศึกษาใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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  4.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
                   ยวุดี พงษส์าระนนัทกุล และ ปิยะธิดา นาคะเกษียร (2557: 185) ไดศึ้กษาการมี ส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ินกบัการพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนยเ์ด็กเล็กต้นแบบ:
กรณีศีกษาพื้นท่ี ภาคกลางและภาคตะวนัตก ท่ีพบวา่ปัญหาและความตอ้งการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขาดการวางแผนหรืออกแบบกระบวนการให้
ผูป้กครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท่ีผ่านมาผูป้กครองให้ความร่วมมือเม่ือทางศูนยร้์องขอ
เท่านั้น ขาดกระบวนการท าความเขา้ใจ การส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนเห็นความส าคญัใน
การเขา้มามีส่วนร่วมแมบ้ริบทท่ีตั้งของศูนยพืฒันาเด็กเล็กอยูใ่กลชิ้ดกบัชุมชนและวดั 
  ณิชมนต์ ปัทมเสวี (2548: 608) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์าร บริหารส่วนตาบล ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ปัญหาการ บริหารงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัปทุมธานี ดา้นงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยู่
ในระดับน้อย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษายงัไม่มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
  นภทัร โพธิรัตน์ (2550: 17) ไดศึ้กษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของ คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดั ท่ี
พบวา่การประเมินมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลางท่ี
ผา่นมาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าทีควรไม่วา่จะเป็น
การก าหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาอนัเน่ืองมาจากคณะกรรมการขาดความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขาดการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร       
การด าเนินงานต่อสาธารชนอยา่งต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาครัฐ ยงัมีส่วนร่วมน้อย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน  
การพฒันาศูนยใ์นดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็ก ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั และดา้นการบริหารจดัการศูนย ์บุคลากรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ดา้นการด าเนินงาน
รูปแบบเครือข่าย 
  อนุชา ภูธร (2552) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันางานความสัมพนัธ์ระหว่าง 
โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนวดัท่าช้าง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยัพบว่า การให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือไปจากโรงเรียนเองหรือประชาชน เข้า
มาร่วมโดยสมคัรใจก็ตามแต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นตอ้งระวงัการขอความช่วยเหลือจากชุมชน ว่าจะขอ
ความช่วยเหลือในเร่ืองอะไร จึงจะเหมาะสมครูและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิด
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ความเดือดร้อนแก่ชุมชน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบมาถึงโรงเรียนได้ การให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้ง
ทางดา้นวทิยากร แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ีหรือค าแนะน า การให้ชุมชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัข้ึน ไม่ว่าจะดา้นวิชาการ วนัส าคญัต่างๆ งานประเพณี      
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวโรงเรียนไดว้างแผนหรือโครงการในการขอรับความช่วยเหลือล่วงหน้า
และเม่ือได้รับการสนับสนุนควรจดัยกย่องให้เกียรติ ออกเกียรติบตัรหรือรายงานผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นสูง เพื่อออกเกียรติบตัรหรือเคร่ืองหมายตอบแทนตามระเบียบทางราชการต่อไป 
  วรนาท รักสกุลไทย (2551) ไดเ้สนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยให ้
โรงเรียนก าหนดนโยบายใหค้รูจดักิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่ง
เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัต่อการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั งานประชาสัมพนัธ์แบบอยา่งท่ีดี ไดแ้ก่ สถานศึกษาสร้างเวบ็ไซด์ จดัท า
เอกสารส่ิงพิมพ์ จดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่รายงานข่าวสารและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้ชุมชน ผูป้กครอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบอย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ของ สังคมแห่งการส่ือสาร สารสนเทศ และสังคมโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะเกิดผล
โดยทางตรงและทางออ้ม จนสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากชุมชน และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางใน
ระดบัประเทศ 
  จากการทบทวนแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเห็นได้ว่าภาคประชาชนมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะประชาชนเป็นผูท่ี้ส่งบุตรหลาน
เขา้เรียน และ ไดรั้บผลโดยตรงจากการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงตอ้งมี
การจดัระบบการบริหาร การจัดโครงสร้างและทศันคติในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงสามารถเลือกตดัสินใจออกแบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมจากระดบัการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เร่ิมตั้งแต่ระดบัการเขา้มา
มีส่วนร่วมท่ีน้อยท่ีสุด นัน่คือการให้ขอ้มูลข่าวสาร จนถึงขั้นการมอบอ านาจในการตดัสินใจและ  
การด าเนินการแก่ประชาชนซ่ึงเป็นระดบัขั้นท่ีสูงท่ีสุดในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
5. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัตั้งข้ึน เพื่อวตัถุประสงค์พฒันาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวยัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การเข้าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนส านักประสานและพฒันาการจัดการศึกษาท้องถ่ินกรมส่งเสริม       
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553: 1-58) ให้ความหมายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้การอบเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้ให้เด็ก
เล็กมีความพร้อม ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ท่ีส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเอง ถือวา่เป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยงัมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในดา้นโครงสร้าง การบริหารงาน 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน รวมถึงการพฒันา
คุณภาพ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งรับผิดชอบภารกิจการด าเนินการจดัการศึกษาให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นสถานศึกษาแห่งแรกท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการตอบสนองชุมชนดา้น
การจดัการศึกษาแก่เด็กปฐมวยัอายุ 2-5 ขวบอย่างทัว่ถึงและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตามอ านาจ
หน้าท่ีและเจตนารมณ์ของรัฐบาล ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานมีภารกิจ
หน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการพฒันาเด็กตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าดว้ยแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคก์าร
บริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้งและด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วน
ราชการต่างๆ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในทุกๆดา้น เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจดัท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถด าเนินงานเพื่อพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
เหมาะสมซ่ึงจะเป็นแนวทางให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กต่อไป ส าหรับมาตรฐานดงักล่าวได้รวบรวม และจดัท าข้ึนจ าแนกออกเป็นมาตรฐาน        
การด าเนินงาน 4 ด้านประกอบด้วย (มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2548: 1-10 ) 

  1. ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการ 
เช่น คุณสมบติัและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ตลอดจนผูท้  าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
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  2. ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยัเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความปลอดภยั  

  3. ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรเป็นการก าหนดมาตรฐานสาหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
ของเด็กท่ีพึงประสงค์ 12 ประการ คุณลกัษณะตามวยั (ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา) การจดัประสบการณ์ ตลอดจนการจดักิจกรรมประจ าวนัส าหรับเด็ก  

  4. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนเป็นการก ามาตรฐานสาหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
เช่น การประชุมช้ีแจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงาน 
การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัให้มีกองทุนส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขา้มามีส่วนร่วมจากชุมชนหรือประชาคมในทอ้งถ่ิน 

  การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะตอ้งค านึงถึงขอบข่ายของงานสายการบงัคบั
บญัชาและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ท่ี
ก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งบริหารจดัการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีก าหนดโดยจะตอ้งจดัให้มี  
การประเมินตนเองทุกปี เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจดัการการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเพื่อให้ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสามารถให้การดูแลและพัฒนาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ควรพิจารณาจดัแบ่งงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยฯ์ให้ครอบคลุมลกัษณะ
งานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม งานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน และ งานธุรการ การเงิน 
และพสัดุ  

  ทั้งน้ีหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กควรจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานดังกล่าวโดยแบ่งและ
มอบหมายงานตามความถนดั ความสามารถและลกัษณะของงานท่ีตอ้งด าเนินการทั้ง 5 งานอยา่งไร
ก็ตามในการจดัแบ่งงานดงักล่าว ควรค านึงถึงความพร้อมและศกัยภาพของแต่ละศูนยฯ์ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก อาจรวมลกัษณะงานวิชาการและงานกิจการนกัเรียนเป็นงานกลุ่ม
เดียวกนัและหรือรวมลกัษณะงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม กบังานธุรการ การเงิน พสัดุ เป็น
กลุ่มงานเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมี้คุณภาพ มีแนวทางการด าเนินงาน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเห็นว่า มาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุง
เน้ือหา หลกัเกณฑ์ หรือหนงัสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบันวตักรรมต่างๆ ท่ี
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เปล่ียนแปลงไป ดงันั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงไดก้ าหนด
มาตรฐานการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาและน ามาสรุปสาระส าคญัขอบข่ายการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไวด้งัน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2553: 4-58) 

 มาตรฐานท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ แบ่งการบริหารจดัการเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริหาร
งบประมาณ และดา้นการบริหารบุคล  

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านบุคลากรบุคลากรท่ีเก่ียงขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 
หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง และ
พนกังานจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนจะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ี เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพในการจดัการศึกษา 
อบรม เล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็กเล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ยความเหมาะสม
อยา่งมีคุณภาพ เน่ืองจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนผูดู้แลเด็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีความกา้วหน้า และมัน่คงทางวิชาชีพสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนภสัสร 
สวา่งโคตร (2552: 9) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรสนบัสนุนให้ผูดู้แลเด็กเขา้รับอบรม
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด พร้อมทั้งให้ความส าคญักบัการพฒันาเด็กเล็กให้มากข้ึนโดยมี
นโยบายการพฒันาท่ีชดัเจน ตลอดจนควรเพิ่มจ านวนบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสม
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก และศูนยฯ์มีคณะกรรมการบริหารท่ีเขม้แข็งท่ีไดจ้ากการคดัเลือกตวัแทนทุก
ภาคส่วนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เห็นความส าคญัดา้นการจดัการศึกษาและเขา้ร่วมการบริหารงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งต่อเน่ือง โดยไดแ้จง้ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กด าเนินการคดัเลือกและแต่งตั้งผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณสมบติัเป็นหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมี
สถานภาพเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มาดงันั้นในมาตรฐานท่ี 2 ดา้นบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัสถานภาพและบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ต าแหน่งหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็กให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเร่ืองต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
(เพิ่มเติม) ซ่ึงไดก้ าหนดให้หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็กขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีสถานภาพเป็นขา้ราชการ พนกังานครูส่วนทอ้งถ่ิน แต่การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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จะด าเนินการคดัเลือกและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดไดต้อ้ง
เป็นกรณีท่ีไดรั้บการจดัสรรอตัราจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินแลว้เท่านั้น ดงันั้นในระหวา่ง
ท่ียงัไม่มีการคดัเลือกและแต่งตั้งผูดู้แลเด็กจากสถานภาพพนักงานจา้งเป็นต าแหน่งหัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และครูผูดู้แลเด็ก ในปัจจุบนัมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็ก รวมทั้งการสรรหาเขา้สู่ต าแหน่ง
ดงักล่าวโดยมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทิ้งถ่ิน และหวัหนา้ส่วนราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพ และ
ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุพรรรณี สุ่มเล็ก (2554) ท่ีพบว่าการด าเนินงานท่ีท าให้
ประสบผลส าเร็จดา้นปัจจยัน าเขา้ คือมีการพฒันาศกัยภาพของครูพี่เล่ียงอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม
และประเมินผลจากภายในและภายนอกรวมทั้งมีการบูรณาการการเรียนการสอนในการด าเนินงาน
ตลอดจนด าเนินงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและน าผลงานวิจยัมาพฒันาการด าเนินงานส่ิงส าคญัคือ    
ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานสอดคลอ้งกบัการศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษธ์รรม และคณะ (2553) 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวโน้มคุณลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562) พบว่า
ความเป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ความเป็นครูท่ีปฏิบัติตามบทบาทของวิชาครู การพัฒนาให้มี
คุณลกัษณะของครูท่ีดี การศรัทธาต่อวชิาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แลการสร้างองคก์ารณ์
แห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เป็นคุณลกัษณะท่ีประกอบด้วยปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนซ่ึงจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนณัฐภสัสร ช่ืนสุข
สมหวงั (2014: 8) ท่ีศึกษาตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวยัพบว่า 
แนวทางการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวยัท่ีส าคญัท่ีสุดจ าแนกตามความตอ้งการ
จ าเป็นมากท่ีสุดของแต่ละด้านดังน้ี การวิจยัในชั้นเรียนคือ การสนับสนุนของผูบ้ริหาร การจดั     
การเรียนการสอนคือการจดัอบรมให้ความรู้และติดตามผลจากหน่วยงานตน้สังกดั การประสาน
ความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน  คือ การส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของ ผูป้กครอง ดา้น
ความรักและศรัทธาในวชิาชีพคือ การส่งเสริมให้ครูรักและตระหนกัในอาชีพครู และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ องคก์รดา้นการพฒันาครูปฐมวยั รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Office of Early 
Childhood Development Virginia Department of Social Services) ไดก้  าหนดสมรรถนะครูปฐมวยั 
เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวยัมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่างต่อเน่ืองซ่ึง
ส่งผลต่อการเรียนรู้และสัมฤทธ์ิผลของเด็ก โดยแบ่งสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวยัเป็น 4 ดา้น
ไดแ้ก่ 1) ดา้นจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติังานตามคุณภาพ
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และท่ีก าหนด 2) ด้านการพฒันาวิชาชีพ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพรวมถึง     
การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 3) ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมและให้ความรู้ดา้น
การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัท่ีดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก (Office of Early Childhood Development 
Virginia Department of Social Services, 2008) 
 มาตรฐานท่ี 3 ดา้นอาคาสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานท่ีอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้
แก่เด็กเล็ก ดงันั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และจดัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตอ้งค านึงถึงความมัน่คง แข็งแรงถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภยัแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพฒันาการเด็ก และความปลอดภยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพฒันาเด็กเล็กโดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
สามารถลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริมความปลอดภยัให้กบัเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมี
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของอุไรวาส ปรีดีดิลก (2552) ท่ีกล่าววา่สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมี
ความส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เพราะสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีช่วยให้ครูบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเสริมสร้าง
พฒันาการของเด็กทุกดา้นอยา่งเป็นองคร์วม จากการจดัท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
การจดัสภาพแวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ประกอบดว้ย
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกห้องเรียน และ 2) สภาพแวดลอ้มทางจิตภาพประกอบดว้ย     
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัเด็กและสอดคลอ้งกบั Gestwicki (1999); นภเนตร ธรรมบวร 
(2549: ก); สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550: ก-ข) ท่ีวา่สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนควรยืดหยุน่ได ้มี
ชีวติชีวาภายในหอ้งเรียนควรจดัเป็นศูนยก์ารเรียน หรือมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่นมุมบล็อกมุมบา้น 
มุมหนงัสือและมุมศิลปะ ซ่ึงเป็นมุมหลกัท่ีตอ้งมีในห้องเรียน การจดัศูนยก์ารเรียนจะช่วยให้
ประสบการณ์การเรียนรู้มีความหมายกบัเด็กมากข้ึนเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งองคร์วมของเด็กเล็ก ศูนย์
การเรียนหรือมุมต่างๆ จะเก่ียวขอ้งกับประสบการณ์ตรง วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลายควรมี
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยการเรียนหรือบทเรียนท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในขณะนั้นซ่ึงสภาพแวดล้อมใน 
ห้องเรียนจะส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ ฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองเรียนรู้ การช่วยเหลือผูอ่ื้นและเรียนรู้
ทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาต่างๆท่ีแฝงอยู่ในศูนยก์ารเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างบูรณาการและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเรียม สุขกล ่า (2553: 27) ท่ีกล่าวว่าการจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลโรงเรียนควรมีนวตกัรรมและส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆมีการพฒัส่ือ อุปกรณ์   
การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสะอาดร่มร่ืน เพื่อให้
เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้การศึกษานภทัร์และสอดคลอ้งกบัการศึกษานภทัร์ โพธิรัตน์ (2550) ท่ี
พบว่าผูป้กครองเด็กมีความพึงพอใจมากในด้านอาคารสถานท่ีเช่นการจดัห้องเรียนท่ีสะอาด มี
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีแสงสวา่งเพียงพอ ท าให้การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมของพ่อแม่
เด็กและการการสนบัสนุนทรัพยห์รือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและสอดคลอ้งกบั
พรหมพสิษฐ์ รักษาพราหมณ์ (2550) ท่ีพบว่าผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนและบุคลากรพึงพอใจใน       
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในด้านวิชาการและด้านสภาพแวดล้อมท่ีจะสามารถสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิและพฒันาการเด็กเล็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานท่ี 4 ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษา
และพฒันาเด็กปฐมวยั โดยใช้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 มาเป็นแนวทางใน    
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยยึดตามปรัชญา
การศึกษาปฐมวยัท่ีเน้นการพฒันาเด็กตั้ งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและ        
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอนต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคน ตามศกัยภาพ 
ภายใตบ้ริบทสังคม วฒันธรรม ท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจของทุก
คนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคมและตอ้งเป็นไปตามหลกัการท่ีวา่เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม
พฒันาการตลอดจนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่เด็กกบัผูเ้ล้ียง
ดู หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กมี
โอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ ทั้งน้ี
จะต้อง มีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทิชา หาญหตัถกิจ (2552) ท่ีไดว้ิจยั
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัหนองคาย พบว่า ได้
ก าหนดให้มีแนวทางการจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและไดจ้ดัอบรมผูดู้แลเด็ก
เพื่อน าหลกัสูตรและแผนการจดัประสบการณ์มาใชเ้ป็นแนวทางเดียวเช่นกนัทุกศูนยป์ระกอบกบัได้
มีการด าเนินการจดัจา้ง จดัหา และการรับโอนบุคลากรทางดา้นการศึกษา มีการส่งเสริม สนบัสนุน
ในการศึกษาต่อทางด้านการศึกษาปฐมวยัมากข้ึน รวมทั้งการให้ความส าคญัต่อพฒันาการเด็กทั้ง
ทางดา้นสุขภาพและโภชนาการ โดยขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีสถานอนามยัหรือโรงพยาบาลใน
เขตพื้นท่ีมาท าการประเมินเป็นประจ าและให้ค  าแนะน าแก่ผูดู้แลเด็กและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน าไป
ปฏิบติั 
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 มาตรฐานท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2545 มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษา
ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของ
ชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้กับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้ งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชนในการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจึงตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมกนัทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยงั
เป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ       
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นการสร้างพื้นฐานการศึกษา
ให้แก่เด็กเล็กท่ีจะท าให้มีการสานเสริมการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมจนเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพของการบริหารจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะจะท าใหส้ามารถขบัเคล่ือนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐาน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใตท้กัษะ  
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หัวหน้าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะท าให้เกิดความพร้อมใจท่ีจะร่วมมือในการจดัการศึกษา
ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้า้วหนา้ต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธารทิพย ์อุดมดี (2552) ไดท้  า
การวิจัยเร่ืองการด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
ปทุมธานีพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและการบริจาค การสนบัสนุนดา้นแรงงานและความร่วมมือ ไม่มีการสนบัสนุนดา้น
การจดัการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก มีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กให้แก่ชุมชนไดรั้บทราบ โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการจดัท าคู่มือ เอกสาร แผน่พบั แต่ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ยงัไม่ได้ให้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการเด็กแก่ชุมชน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แหล่งเรียนรู้ในชุมชนส าหรับพฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ 
วดั และทุ่งนา 

 มาตรฐานท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานใน      
การอบรมเล้ียงดูจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัอย่างครอบคลุม 
กวา้งขวางเป็นพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพฒันาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์กร



 

 

82 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหาร
และผูเ้ก่ียวขอ้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัทั้งในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค   
  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
  คมคาย สิทธิโชค (2551: 9) ไดศึ้กษาปัจจยัสู่ความส าเร็จของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่
จงัหวดัอ่างทอง พบว่าความตระหนักของผูบ้ริหาร การสนับสนุนทรัพยากร การมีระบบงานท่ี
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การกระท า บทบาทหน้าท่ีและกลวิธีการด าเนินงานท่ีเขม้แข็ง จริงจงั
และต่อเน่ืองของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงั มีนโยบายดา้นความต่อเน่ืองในการเขา้รับ
การศึกษาต่อของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเน่ืองจากมีโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา ไวร้องรับการศึกษาในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนจึงท าให้ผูป้กครองส่วนใหญ่มัน่ใจวา่ลูกจะมีท่ี
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งแน่นอน 
  สุนิษา อรัญมิตร (2552: 9) ไดศึ้กษาการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหว้ยยาง อ าเภอระนวน จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงั มีสภาพปัญหาในการด าเนินงานทุกดา้นอยูม่ากไม่วา่จะเป็นดา้น
วิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองของการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนท่ีพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
  ยุทธพงษ์ชยั เกตุบาง (2553: 13-16) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กไวส้ถานศึกษา ขนาดเล็กมีจุดอ่อน ไดแ้ก่ ขาดการน าผลการ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานในโครงการหรือกิจกรรมมา ปรับปรุงพฒันางาน งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอ
ในการหาบุคลากรเพิ่มทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีครูนอ้ย มีภาระงานมากจึงขาด
การน าผลการประเมิน ผลการปฏิบติังานในโครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุงพฒันางาน   
  ภาณุมาศ เฉลยนาค (2557: 6) ไดศึ้กษาการน าเสนอกลยุทธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และ เขต 2 พบวา่กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธูยาเขต 1 และเขต 2 มีการพฒันาบุคลากรและการสร้าง
ทีมงานดา้นการบริหารและการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็น
ผูป้ระสานงานท่ีดี และมีการพฒันาระบบการบญัชีการเงินขององค์กรให้ถูกต้องโปร่งใส่และ
ตรวจสอบได ้  
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  สุพรรรณี สุ่มเล็ก (2554) ได้ศึกษาการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบัน   
การศึกษาพยาบาลพบว่าการด าเนินงานท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จดา้นปัจจยัน าเขา้ คือมีการพฒันา
ศกัยภาพของครูพี่เล่ียงอยา่งเป็นระบบ มีการควบคุมและประเมินผลจากภายในและภายนอกรวมทั้ง
มีการบูรณาการ การเรียนการสอนในการด าเนินงานตลอดจนด าเนินงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและน า
ผลงานวจิยัมาพฒันาการด าเนินงานส่ิงส าคญัคือความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน   
  รัศมี  ตู ้จินดา (2557) ได้ศึกษาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีการจดัท า
แผนการศึกษา แผนการ ปฏิบติังาน แผนงบประมาณเฉพาะส่วนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมี
การติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งเป็นรูปธรรม 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาระส าคญัท่ีน ามาใช้ในการวิจยัคือ ขอบข่ายและภารกิจการบริหารศูนย์
พ ัฒนาเด็กด้านวิชาการได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ การพฒันาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการและการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้าน
งบประมาณไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  การส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและ
ทุนเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ การพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศดา้นทรพยัากรการศึกษา การปฏิบติังานกองทุนเพื่อการศึกษา และการจดัหาพสัดุ 
ดา้นบุคคลไดแ้ก่การพฒันาครูผูดู้แลเด็ก การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาบุคคล การ
ส่งเสริมและพฒันาจริยธรรมครูผูดู้แลเด็ก การส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน การบริหารโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล การประเมินผลการปฏิบติังาน การส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และการส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นบริหารจดัการทัว่ไป
ไดแ้ก่ การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ การบริการสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
การประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองในการเขา้ร่วมพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  การจดัระบบควบคุมภายใน การดูแลอาคารสถานท่ีและ สภาพแวดลอ้ม 
 

6. แนวคิดเกีย่วกบัการถอดบทเรียน 

    การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินงานโครงการและการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่ก่อให้เกิดการกระท า
ผิดซ ้ า รวมทั้งเป็นบทเรียนในการด าเนินโครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาและการเรียนรู้แก่ผูท่ี้



 

 

84 

ตอ้งมาท าในอนาคต อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาระบบคิดการสร้างความคิดรวบยอดหรือสร้างขอ้สรุป
จากขอ้มูลท่ีมีเพื่อน าไปพฒันาต่อยอดต่อไป 

  บทเรียน (Lessonlearned) คือความรู้ท่ีเป็นขอ้คน้พบใหม่หรือบทสรุปท่ีไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการท างาน บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเง่ือนไขของปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน บทเรียนจะมิใช่เพียงการเล่าเร่ืองในอดีตแต่ตอ้งมีคุณค่าท่ีจะน าไปปฏิบติัต่อบทเรียนจะช่วย
ใหไ้ม่กระท าผดิซ ้ า อีกนยัยะหน่ึงบทเรียนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ (วรางคณา จนัทร์คง, 2557: 1) 

  การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาความร้จูากการท างานออกมาใชเ้ป็นทุน
ในการบริหารจดัการในเร่ืองท่ียาก หรือซบัซ้อนข้ึนไปจากเดิม (ศุภวลัย ์ พลายนอ้ย, 2551: 3) ดว้ย
การสรุปผลอธิบายปรากฏการณ์หรือขอ้มูลใหม่ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานและปัจจยัเง่ือนไขท่ีท า
ให้เกิดปรากฎการณ์ดงักล่าว ยงัเป็นการถอดองคค์วามรู้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
หน่วยงานราชการองค์กรชุมชน ฯลฯ ออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุปสังเคราะห์เป็นชุด
ความรู้ คู่มือ ส่ือรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูส้นใจ ไดน้ าไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทต่อไปผลท่ีได้
จากการถอดบทเรียนนอกจากส่ือชุดความรู้แลว้ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั จากกระบวนการถอดบทเรียน ท าให้ผูร่้วมกระบวนการไดป้รับวิธีคิด วิธีการ
ท างานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพยิง่ข้ึน (ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2552: 5 ) 

 การถอดบทเรียนมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การถอดบทเรียนบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวด้งัน้ีประเด็นท่ีตอ้งการถอดบทเรียนตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ในการถอดบทเรียน
และการน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูถ้อดบทเรียน มีความพร้อมในเร่ืองประเด็น
ค าถาม วตัถุประสงค์ในการถอดบทเรียน ความพร้อมในเร่ืองกรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน 
(พร้อมทฤษฎีเบ้ืองหลงั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล) นอกจากน้ีทกัษะในการพูดคุย 
สร้างความสัมพนัธ์ การจบัประเด็น ก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนัผูถู้กถอดบทเรียนมีความเต็มใจและเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินการถอดบทเรียนสามารถเล่าเร่ืองได้อย่างเต็มท่ี มีความสุข ความ
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตวัเองไดท้  ามา กิจกรรมท่ีด าเนินการ มีกิจกรรมอะไรบา้ง และผลท่ีเกิดข้ึนเป็น
อย่างไร ความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มคนท่ีเราท าการถอดบทเรียนควรมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมี
ความเท่าเทียมกนัมีความเป็นกนัเอง ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศรอบขา้งเอ้ือต่อการพูดคุยเป็นกนัเอง ไม่
มีเสียงดงัรบกวน 
 6.1  แนวทางในการถอดบทเรียน  

  ในการถอดบทเรียนมีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดข้ึน หากไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไม่
ควรไปแสวงหาค าตอบวา่ไดบ้ทเรียนอะไรแต่ถา้หากมีผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงคลา้ยๆ 
กนัตอ้งพยายามตอบให้ไดว้า่อะไรส าคญัท่ีสุดและท าไมจึงส าคญัเพราะส่ิงนั้นจะมีคุณค่าในการน าไป
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ปฏิบติัต่อและพึงระลึกเสมอว่าบทเรียนมิใช้ความแตกต่างท่ีเกิดระหว่างส่ิงท่ีคาดหมายกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริง เพราะส่ิงนั้นคือสมมติฐานแต่หากมีส่ิงท่ีไม่ไดค้าดหมายเกิดข้ึนแสดงวา่มีอะไรท าให้เกิด
ความแตกต่างและอะไรท าให้เกิดความแตกต่างนั้นก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างไรส่ิงนั้นคือ
บทเรียน (วรางคณา จนัทร์คง, 2557: 5) 

 6.2 วธีิการถอดบทเรียน 
   ในการถอดบทเรียนมีวิธีการท่ีหลากหลายแต่คุณค่าของวิธีการท่ีเราเลือกใช้ไม่ได้
อยู่ทีความแพร่หลายท่ีนิยมใช้แต่อยู่ท่ีว่าวิธีการท่ีเราเลือกใช้นั้นไดส้ร้างความรู้และน าไปสู่การใช้
ประโยชน์จากความรู้นั้นไดม้ากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ีควรตระหนกัคือ ความตรงในการสรุปบทเรียนท่ี
สามารถสรุปไดต้รงกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนและความสามารถในการอิงไปใชป้ระโยชน์หากจะสรุป
วธีิการท่ีน ามาใชใ้นการถอดบทเรียนอาจแยกเป็น 3 วธีิ คือ 
   1. การถอดบทเรียนจากการด าเนินงานโครงการเป็นการถอดบทเรียนจาก
โครงการท่ีเราด าเนินการอยู่เป็นการเติมช่องว่างในการพฒันาโดยสามารถถอดบทเรียนได้ตลอด
ช่วงเวลาของการด าเนินงาน ซ่ึงหากจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการอาจแยกไดเ้ป็น
3 ลกัษณะคือการเรียนรู้เม่ือเร่ิมโครงการ (Peer Assist: PA) เป็นการเรียนรู้ก่อนการท ากิจกรรม โดย
เป็นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา ทั้งเราและเขาเรียนรู้ร่วมกนั และส่ิงท่ีเราร่วมกนัสร้าง (เกิด
ความรู้ใหม่) โดยมีลกัษณะเป็นการประชุม ประชุมเชิงปฏิบติัการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After 
Action Review: AAR) เป็นการจบัความรู้ท่ีเกิดข้ึนสั้ นๆ ภายหลงัการท ากิจกรรมแล้วน าไปสู่       
การวางแผนในคร้ังต่อไป ท าให้คนท ารู้สึกต่ืนตวัและมีความรู้สึกผูกพนักบังาน โดยโครงการ 
กิจกรรมท่ีท าคร้ังเดียวแลว้จบไม่จ  าเป็นตอ้งท า AAR ซ่ึงรูปแบบการท า AAR สามารถด าเนินการได้
ทั้งระหวา่งการท ากิจกรรมเพื่อปรับปรุงแกไ้ขระหวา่งการท างาน หรือ การท าไป คิดไป แกไ้ขไป 
และภายหลงัส้ินสุดแต่ละกิจกรรมเพื่อน าไปวางแผนกิจกรรมคร้ังต่อไปและหลงัส้ินสุดโครงการ 
ถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์ความรู้ คน้หาปัจจยั 
     จะเห็นได้ว่าการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ (After Action 
Review: AAR) และเม่ือส้ินสุดโครงการ (Retrospect) เป็นวิธีการท่ีนิยมมากท่ีสุดในบรรดาวิธีการถอด
บทเรียน (ศุภวลัย ์พลายนอ้ย และเนาวรัตน์ พลายนอ้ย, 2552: 10) ซ่ึงวิธีการดงักล่าวไดใ้ชใ้นการประชุม
ถอดบทเรียนของโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายโดยเป็นการสกดัความรู้
และประสบการณ์การปฏิบติังานโครงการจากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดร่้วมปฏิบติังานให้เห็นภาพของ
ขั้นตอน กระบวนการ วธีิการปฏิบติังานในโครงการ  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงแนวทาง
ปฏิบติัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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    2.  การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) นกัวิชาการหลายท่าน
ไดก้ล่าวถึงความหมายของ Best Practicesวา่เป็นวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงอาจจะเป็น
ระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ท่ีท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดบัสูงสุด Best Practice ไม่เป็น
เพียงวิธีการท างานท่ีดี แต่เป็นการท างานท่ีดีกวา่หรือดีท่ีสุด ซ่ึงมีทั้งการท างานในเชิงระบบบริหาร
และเทคนิควิธีการต่างๆท าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด มีค าอีกหน่ึงค าท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกบั Best Practice คือ Good Practice เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง ใชใ้นความหมาย
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพแต่อาจจะยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนัแน่ชดั หรือแสดงความ
ถูกตอ้งอยา่งชดัเจน อาจจะเป็นเพียงค าบอกเล่าปากต่อปากซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษม์า
ยืนยนัผลงาน Best practice เป็นค าเฉพาะหรือศพัท์ท่ีใช้ในวงการวิชาชีพท่ีแสดงถึงผลงานท่ีมี
มาตรฐาน มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง มีหลกัฐานสนบัสนุน หรือแสดงผลงานหรือความส าเร็จของ
งานอีกค าก็คือ Innovative Practice หมายถึงจุดเน้นและแนวทางการท างานท่ีน่าสนใจแต่ยงัไม่มี
ตวัช้ีวดัใดบอกความส าเร็จไดแ้ละสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานโดยทัว่ๆ ไป
ท่ีองค์กรได้ก าหนดวิธีปฏิบติัไว  ้ ซ่ึงอาจจะเป็นคู่มือในการด าเนินงานท่ีระบุวิธีปฏิบติัเม่ือมี          
การปฏิบติัและมีการประยุกตห์รือพฒันาให้ดีข้ึนจะเป็นการยกระดบัองคค์วามรู้ในการปฏิบติังาน
เป็นกาปฏิบติัท่ีดีหรือการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ (Good Practice) และหากมีการพฒันาและ
เปรียบเทียบผลกบัเป้าหมายขององคก์รและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองก็สามารถยกระดบัองคค์วามรู้ 
เป็น Best Practice และใชเ้ป็นตน้แบบในการปฏิบติังานขององคก์รได ้ตามท่ีแสดงความสัมพนัธ์ใน
แผนภูมิท่ี 1  
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   การยกระดบัความรู้ 

 
 
 
      เปรียบเทียบและพฒันา 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 การยกระดบัความรู้ แสดงความสัมพนัธ์ยกระดบัองคค์วามรู้จากวิธีปฏิบติัทัว่ไปสู่การ
 พฒันาเป็น Best Practice 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร, เขา้ถึงเม่ือ 21 กรกฎาคม 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research.doae.go.th/webphp/filepdf/learnsongserm.pdf  
  
การจดัการความรู้จะบรรลุเป้าหมายไดต้อ้งท าให้ Best Practice ท่ีเป็น Tacit Knowledge ซ่ึงอยูใ่นตวั
คนให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ท่ีปรากฏให้เห็นชดัแจง้ เช่น เอกสารรายงาน คู่มือ
การปฏิบติังาน เพื่อให้ผูอ่ื้นไดน้ าไปใช้พฒันางานแบบต่อยอดความรู้และสามารถจดัเก็บ Best 
Practice นั้นไวใ้นคลงัความรู้ ขององค์กรไม่ให้ความรู้นั้นหายไปกบับุคคลเม่ือบุคคลนั้นออกจาก
หน่วยงานแลว้ประพนธ์  ผาสุข (2557: 48) ไดก้ล่าววา่ จากประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมามีส่ิงดีๆ
เกิดข้ึนมากมายภายในองคก์ร มีส่ิงท่ีเรียกวา่ Best Practice เกิดข้ึนในองคก์ร แต่คนในองคก์รเองกบั
ไม่รู้ผลก็คือ เวลาจะท าอะไรก็ตอ้งเร่ิมตน้กนัใหม่หมดทั้งๆ ท่ีหลายเร่ืองไมจ าเป็นตอ้งเร่ิมจากศูนย์
เสมอไป เพราะสามารถเรียนรู้ได้จากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ภายในองค์กรของเราซ่ึงอาจจะหมายถึงจาก
หน่วยงานขา้งเคียงก็ไดผู้บ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันา Best  Practice ให้ไดว้ิธีการท่ีดีกวา่เดิม
ยิ่งๆ ข้ึนไปเป็นวงจรท่ีกา้วหนา้อย่างไม่ส้ินสุด และน า Best Practice นั้นเขียนเป็นเอกสาร หรือ
เผยแพร่ใน Intranet หรือ Website ของหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนในองคก์รไดศึ้กษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัจนเกิดเป็น CoP (Community of  Practice) หรือชุมชนนกัปฏิบติัการ
ถอดบทเรียนจากบทเรียนท่ีดีหรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) มีดว้ยกนั 6 ขั้นตอน คือ คน้หา
โจทยถ์อดบทเรียนวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ก าหนดประเด็น จดัเก็บขอ้มูล เขียนผลเบ้ืองตน้ วิเคราะห์/
สังเคราะห์ และสรุปผล ดงัในแผนภูมิท่ี 2 

วธีิปฏิบติั (Practice) 

วธีิปฏิบติัท่ีดี 
 (Good Practice) 

วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ถอดสกดั 
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                ความเป็นเลิศคือส าเร็จ 
                                                      ถูกตอ้ง ต่อเน่ืองและ 
                        เป็นท่ียอมรับ 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานในการถอดบทเรียนจากบทเรียนท่ีดี  (Best Practice) 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร, เขา้ถึงเม่ือ 21 กรกฎาคม 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research.doae.go.th/webphp/filepdf/learnsongserm.pdf  
 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการถอดบทเรียนผูว้ิจยัสรุปไดว้า่การถอดบทเรียน
เป็นกระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีขั้นตอนเพื่อน าความรู้ท่ีไดน้ั้นมาลงมือปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมและ
การถอดบทเรียนตอ้งมีเทคนิคการน าความรู้ท่ีได้นั้นมาถ่ายทอดหรือน าเสนอ การถอดบทเรียน
เปรียบเสมือนการดึงเอาบางส่ิงบางอย่างออกมาจากบทเรียนท่ีมีอยู่ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแนวทาง
ปฏิบติัด้านการจดัการเครือข่ายส่ิงท่ีจะได้จากการถอดบทเรียนอาจจะไดง้านคือความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวแลว้ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 

 

คน้หาโจทย์
บทเรียนความ

เป็นเลิศ 

เขียนผล
เบ้ืองตน้ 

สรุปผลการถอด
บทเรียน ก าหนดประเดน็

ถอดบทเรียน 

วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ 

จดัเก็บขอ้มูล 
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7. นโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

  7.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัทอ้งถ่ินส่งเสริมบทบาทท่ีชดัเจน
ข้ึนของการเป็นองค์กรท่ีให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนมีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วย
ราชการท่ีครอบคลุมภารกิจหลายดา้นคือดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้น
การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภารกิจดงักล่าวเป็น  
การก าหนดหนา้ท่ีท่ีครอบคลุมส่งผลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในยุคใหม่จ  าตอ้งเปล่ียนแนวทางในการบริหาร
จากการยดึการบริหารแบบเก่ามาเป็นการบริหารแนวใหม่ มาตรา 49 บญัญติัไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพไม่เก็บ
ค่าใชจ่้ายผูบ้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐเพื่อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน การจดัการศึกษา อบรมขององคก์รวิชาชีพ
หรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตยอ่ม
ได้รับความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 บญัญติัให้รัฐตอ้งด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นการศึกษาในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาแห่งชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้กา้วหน้า ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามคัคี และการเรียนรู้ ปลูก
จิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงาม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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 7.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 
                 การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา  เป็นนโยบายพื้นฐานทางด้าน
การศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อ
เป็นฐานหลกัในนโยบายแห่งรัฐดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและการกีฬาของประเทศและ
เป็นฐานหลักในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศการน าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปสู่     
การปฏิบติั อยา่งไดผ้ลต่อการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญั ดงัเช่น มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุน ดา้นงบประมาณการเงินและทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน เอกชน องคก์ารเอกชน องคก์ารวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จดัการศึกษา ดงัน้ี 1) ให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตาม     
ความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 2) ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน 
เอกชน องคก์ารเอกชน องคก์ารวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืนระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาบริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรใหแ้ก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นทั้งน้ีให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดงักล่าวโดยการสนบัสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด และมาตรา 59 ให้สถานศึกษา
ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครองดูแล บ ารุงรักษาใช้ และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
นโยบาย วตัถุประสงคแ์ละภารกิจหลกัของ สถานศึกษาบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐ
ท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาไม่
ถือเป็นท่ีราชพสัดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษาบรรดารายได้และผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการ
ผิดสัญญาลาศึกษาและเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญา การซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของท่ีด าเนิน  
การโดยใชเ้งินงบประมาณ ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวง การคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคง
คลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ บรรดารายได ้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐ
ท่ีไม่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลา
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ศึกษาและเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือจ้างท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการ จดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ
ไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดการให้สถานศึกษามีอิสระและคล่องตวัในการบริหาร
จดัการทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนตามแนวทางการบริหาร
จดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:8) 
  7.3 นโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ  
   7.3.1 ทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมชาติ 
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดก้ าหนด
ยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีส าคัญ คือการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืนตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อเร่งสร้างภูมิคุม้กนัใน
ประเทศให้เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มุ่งเน้น   
การพฒันาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวยัให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุม้กันต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นพลงัส าคญัท่ีมี
คุณภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่สังคมอยู่เยน็เป็นสุข
ร่วมกนั พฒันาสังคมไทยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรคส์ามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
พร้อมเผชิญส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรู้เท่าทนั โดยการวางแนวยุทธศาสตร์ให้คนและสังคมไทย
สามารถปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การพฒันา
คุณภาพของคน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการพฒันาทั้งทางร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะการประกอบอาชีพ มีความรอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกครอบครัวมีความอบอุ่น 
ชุมชนเขม้แข็ง สังคมมีสันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความย ัง่ยืน อยู่ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการท่ีมีธรรมาภิบาลสถานศึกษา
จะตอ้งเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการควบคู่กบัการพฒันาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมแก่คนใน
สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีดา้นความรู้ และน าเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ได ้สามารถ
สร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกนัของคนและธรรมชาติอยา่งเก้ือกูลกนั พฒันาความรู้ใหม่เพื่อน ามาใช้
ในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งหลากหลาย รู้จกัปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความตอ้งการของชุมชน สามารถพฒันาต่อยอดและพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้ง เช่น การดึงภูมิปัญญาท่ีอยู่ในตวัคน ให้ออกมาเป็นภูมิ
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ปัญญาเปิดเผยท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือใน     
การรวบรวมและเผยแพร่ รวมทั้งการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ ใหก้ลบัคืนมาอยา่งเป็นระบบ สามารถพฒันาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมกบัชุมชน เพื่อน าไปสู่การจดัการและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ สนบัสนุนการจดัการองค์
ความรู้ใหม่ ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างนวตักรรมสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ 
   7.3.2  นโยบายการพฒันาประเทศตามนโยบายคณะความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
   ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ วนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา คือนโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมรัฐบาลจะน า
การศึกษา ศาสนาศิลปวฒันธรรม ความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ และความเป็นไทยมาใชส้ร้าง
สังคมใหเ้ขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนัดงัน้ี 
    1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พฒันาตนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ี
เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเนน้การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้าและพฒันาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้ งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเจา้เป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง
และบูรณาการระบบการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือ
ดอ้ยโอกาส จดัระบบการสนบัสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจดัใหมี้คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
   3.  ให้องค์การภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติ
บุคคลและบริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระและคล่องตวัข้ึน 
   4.  พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมี
ความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโนม้การจา้งงานในอนาคต
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ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตรให้เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ การใฝ่เรียนรู้ การแกปั้ญหาการ
รับฟังความเห็นผูอ่ื้น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 
   5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลยัชุมชน เพื่อสร้างแรงงาน
ท่ีมีทกัษะโดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานวชิาชีพ 
   6. พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผูส้อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น  
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   7. ทะนุบ ารุงและอุปถมัภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนบัสนุนให้
องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิต
สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉนัทใ์นสังคมไทยอยา่งย ัง่ยืน และมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมตามความพร้อม 
   8. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความ
ภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ 
   9. สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น
และวฒันธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นสากลเพื่อเตรียมเขา้สู่เสา
หลกัวฒันธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
   10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ
เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
   ดงันั้นในฐานะท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาเด็กปฐมวยัตามนโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การส่งเสริมให้ความรู้กบัเด็กปฐมวยั
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดกบัเด็กมากท่ีสุด เด็กมีพฒันาการครบทั้ง 4 ด้านอย่าง
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เหมาะสมกบัวยั มีนิสัยรักการอ่านพร้อมทั้งมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์ความมี
ระเบียบวนิยัและสร้างค่านิยมใหเ้ด็กภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทย และส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้น
สุขภาพ โดยสร้างเสริมสุขภาวะเด็กใหมี้ความสมบูรณ์แขง็แรงทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
   7.3.3 นโยบายและทศิทางการพฒันาการศึกษา 
    การจดัการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่ง
ความรู้น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ มุ่งให้คนไทยทุกคนไดรั้บโอกาสท่ีจะเรียนรู้ ฝึกอบรม
ไดต้ลอดชีวิตเพื่อพฒันาให้คนในสังคมเป็นผูส้มบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีล จิต และปัญญา พร้อมทั้ง
ความสามารถในการสร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ ดว้ยความสมานฉนัทแ์ละความเอ้ือ
อาทรต่อกนัจึงมีเป้าหมายพฒันาให้คนไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ 
และการแกปั้ญหามีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเต็มตามศกัยภาพ มีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ย
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายตามความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดั มีการพฒันาความรู้
และการเรียนรู้ใหม่ๆท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย ใชค้วามรู้เป็นฐานการพฒันาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของคนไทยสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีในการพฒันารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนมีความรอบรู้
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู คณาจารย  ์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 
มีโอกาสพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการเน้ือหาและวิธีการสอนอย่าง
เหมาะสม มีการใชส่ื้อและริเร่ิมสร้างส่ือจากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินและถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
นอกจากน้ีสถานศึกษายงัเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือคลงัความรู้พร้อมจะแลกเปล่ียนและพฒันา
ร่วมกบัชุมชน รวมทั้งการให้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม กิจกรรมของชุมชน โดยมีการจดัระบบเพื่อดูแลและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษา
ของไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-
2561) ซ่ึงมีวิสัยทศัน์คือ “คนไทยไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ” มีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการการศึกษาเอกพงษ ์ อวดมูล 
(2553) ไดศึ้กษาการใชแ้หล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยัพบว่าในการใชแ้หล่งเรียนรู้ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
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ให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดน้ าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จดัการความรู้ และไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเป็นแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ (2544: 10) ท่ี
กล่าวไวว้า่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดก้บัทุกคนในทุกสถานท่ี ทุกเวลา แหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีอยูม่ากมาย 
ทั้งท่ีเป็นองคก์รจดัตั้งสถาบนัในชุมชน วิถีชีวิตการท ามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม และส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดข้ึนจากการท่ีทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการเช่ือมโยงประสบการณ์ เกิด
สังคมการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรมและการเรียนจากหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 
   7.3.4 นโยบายการพฒันาการศึกษาตามแผนการพฒันาการศึกษาท้องถิ่น 
   เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาและมีสิทธิในการจดัการศึกษาไดท้ั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยจะตอ้งจดัการศึกษาดา้น
ต่างๆให้ไดม้าตรฐานการศึกษาของชาติ  3 มาตรฐาน ดงัน้ี มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข) มาตรฐานท่ี 2 
แนวการจดัการศึกษา (จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัและการบริหารโดยใชส้ถานศึกษา
เป็นฐาน) และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ (การสร้างวิถี  
การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เขม้แข็ง)กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินโดยส่วนแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาทอ้งถ่ิน ส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินจึงไดจ้ดัท า
แผนพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินโดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์เง่ือนไขและ    
การเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศซ่ึงจะให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และมุ่งเน้นการพฒันาท้องถ่ินด้วยการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้งน้ีเพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทอ้งถ่ินทั้งท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตโดยได้
อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินมีภูมิคุม้กนัสูงข้ึนในหลายดา้น 
และสามารถปรับตวัรับกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันา
การศึกษาทอ้งถ่ินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาด้านการ
บริหารจดัการศึกษาปฐมวยั (0-3 ปี) ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการอยา่งรอบดา้นและสมดุลตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทางการพฒันาดา้น สนบัสนุน ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
อาคารสถานท่ีส าหรับจดัการศึกษาปฐมวยั (0-3 ปี) ตามมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งเพียงพอ พฒันาการ
จดัการศึกษาปฐมวยั (0-3ปี) ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน พฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนว
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาครูผูดู้แลเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พฒันาการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งครูผูดู้แลเด็กตามระบบคุณธรรมให้ครบถ้วนเต็มตามกรอบอตัราก าลงัพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนใหมี้พฒันาการรอบดา้นสมดุลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและมีความพร้อมท่ีจะ
เขา้ศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายครูผูดู้แลเด็กให้มีความเขม้แข็งและ
พฒันาคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหมี้ความเขม้แขง็สามารถเขา้ไปมีบทบาท 
    สรุปศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันา
เยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ไดน้ านโยบายและยุทธศาสตร์ใน
ระดบัสูงต่างๆ มาจดัท าแผนพฒันาโดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ 
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์มีวิถีชีวิตของคนไทย รักษาศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของชาติ มีความรู้ทางวิชาการและการปฏิบติั เป็นคนมีทกัษะมีเหตุผล มีความคิด
เป็นตรรกะ และเป็นคนมีทศันะกวา้งไกล รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาภาวะ
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ร่วมกันพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู่ โดยการศึกษาและ
เข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน ในส่วนของ
สถานศึกษาในสังกดัมุ่งเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พฒันา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล พฒันาระบบบริหารสถานศึกษาและสร้างความเขม้แข็งให้ระบบ
ประกนัและพฒันาคุณภาพภายใน การบริหารทรัพยสิ์นและบญัชี และคุม้ครองการท างาน พฒันา
สภาพแวดลอ้มและการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ พฒันาหลกัสูตรและงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กบัเครือข่ายในการพฒันาการศึกษา 
   ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นกาพฒันาแนวทางการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และน าเอาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อก าหนด
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของกระบวนการจดัการเครือข่าย นอกจากน้ีจากคุณสมบติัพิเศษ
ดงักล่าวของการศึกษาจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Good Practice) ผูว้ิจยัจึง
เลือกใชว้ิธีการศึกษาการถอดบทเรียนในการวิเคราะห์แนวทางการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเน่ืองจากวิธีการศึกษาดังกล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมให ้    
ขอ้คน้พบหรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีมีความแขง็แกร่งและสามารถน าไปปรับประยุกตใ์ช้
ไดจ้ริงในบริบทอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมาก
ยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี  3 แสดงการสังเคราะห์ สรุปแนวคิด ทฤษฎีในการวจิยั 
 
ที ่ แนวคดิ/

ทฤษฎ ี
กรอบ/ความหมาย/ประเดน็ 

1 การจดัการ 
เชิงกลยทุธ์ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การก าหนดกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไป
ปฏิบติั การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ โดยการก าหนด   กลยุทธ์ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มเพ่ือก าหนดทิศทางกลยทุธ์และก าหนดกลยุทธ์องคก์าร ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ประยุกต์แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดกลยุทธ์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง(Strength)จุดอ่อน (Weakness)โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
หรือท่ีเรียกว่า SWOT Analysis และจับคู่รายการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็จากสถานการณ์ 4 รูปแบบ หรือท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix  
 

2 เครือข่าย
ทางสงัคม
และการ   
จดัการ
เครือข่าย 

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม อนัเกิดจากการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั 
ท่ีมีความสมคัรใจมาพบปะกนัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนัลงมือท ากิจกรรม
ร่วมกนัโดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ความตอ้งการบางอยา่งร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกมีความเป็น
อิสระ และการท่ีองค์การมีการจัดการ เครือข่ายท่ีดีย่อมท าให้เ กิดความชัดเจนในวิธี                
การด าเนินงาน ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานภายในองค์กรเครือข่าย และหากมี
การจดัการเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยง ประสานงานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นเครือข่ายร่วมกนัอย่างดี
แล้วย่อมสามารถช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเครือข่ายมากข้ึน และท าให ้               
การด าเนินงานลุล่วงไปดว้ยดีและมีความยัง่ยนื 
 

3 แนวคิด
เก่ียวกบั
การจดัการ

ภาคี
สาธารณะ
แนวใหม่
ในบริบท
ของการ
พฒันา
ทฤษฎีรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์. 

โลกยคุศตวรรษ 21 การบริหารจดัการภาคสาธารณะไดค้ล่ีขยายออกไปโดยรวมเอาภาคส่วน
อ่ืนๆ ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม พร้อมกบัชูประเด็นการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เป็น
กลไกการท างานแบบใหม่ ภายใตร้ะบบบริหารปกครองท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของเครือข่ายมิใช่ศูนยก์ลางการบริหารจดัการตามรูปแบบการสั่งการ แต่จะใชค้วามเช่ียวชาญ
และความเป็นมืออาชีพสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยความสะดวก รวมถึงกระตุน้ให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมพลงักนัแกไ้ขปัญหาสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิก เพ่ือใหเ้ป้าหมาย
ร่วมประสบความส าเร็จ และเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดการบริหารปกครองท่ีถูกน าเสนออยา่งเป็น
ระบบ 
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ตารางท่ี  3 แสดงการสังเคราะห์ สรุปแนวคิด ทฤษฎีในการวจิยั (ต่อ) 
 
ที ่ แนวคิด/

ทฤษฎ ี
กรอบ/ความหมาย/ประเดน็ 

4 การมี
ส่วนร่วม
ของ
ชุมชน 

ภาคประชาชนมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะประชาชนเป็น
ผูท่ี้ส่งบุตรหลานเขา้เรียนและไดรั้บผลโดยตรงจากการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงันั้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กจึงตอ้งมีการจดัระบบการบริหาร การจดัโครงสร้างและทศันคติในการบริหาร เพื่อเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และมีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจทางการบริหารและ
การด าเนินกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงสามารถเลือกตดัสินใจ
ออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากระดบัการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมเร่ิมตั้งแต่ระดบัการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีนอ้ยท่ีสุดนั่นคือการให้ขอ้มูลข่าวสาร จนถึงขั้น
การมอบอ านาจในการตดัสินใจและการด าเนินการแก่ประชาชนซ่ึงเป็นระดบัขั้นท่ีสูงท่ีสุดในการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

5 การ
บริหาร
จดัการ
ศูนย์
พฒันา
เด็กเลก็
องคก์ร
ปกครอง
ส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เด็กให้เติบโตเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อม
ทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กนัไป ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัท า
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
พทุธศกัราช2542 และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงให้ความส าคญัของการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6 การถอด
บทเรียน 

แนวคิดและเคร่ืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการจัดการความรู้ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใชเ้ป็นทุนในการท างานเพ่ือยกระดบัให้ดียิ่งข้ึน 
การถอดบทเรียน จึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/
ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)ซ่ึงผลท่ีได้จากการถอดบทเรียน ท าให้ได้บทเรียนใน
รูปแบบชุดความรู้ (ท่ีเป็นรูปธรรม) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของผูข้า้ร่วมกระบวนการ อนัน ามา
ซ่ึงการปรับวธีิคิด และเปล่ียนแปลงวธีิการท างานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพยิง่ข้ึน หัวใจหลกัของ
การถอดบทเรียน ตอ้งมีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(Mutual Benefit) มีความไวว้างใจทั้งตนเองและผูอ่ื้น และมีการเรียนรู้  
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ตารางท่ี 4   แสดงการสังเคราะห์ หวัขอ้งานวิจยั / วิทยานิพนธ์ องค์ความรู้ท่ีพบประเด็นท่ีมุ่งศึกษา
 และมโนทศัน์ในการวจิยั  
 

ที ่ หัวข้อ
งานวจัิย/

วทิยานิพนธ์ 

ทฤษฎี/องค์ความรู้ทีพ่บ ประเด็นทีมุ่่งศึกษา มโนทัศน์ใน 

การวจัิย 

1 เครือข่าย องคป์ระกอบเครือข่าย -องคป์ระกอบของเครือข่าย 

-กระบวนการสร้างเครือข่าย 

 

ก ร ะ บ ว น ก า ร /
ขั้นตอนการสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
องค์ประกอบของ
เครือข่าย 

2 ศกัยภาพ
การจดัการ
เครือข่าย 

ศัก ยภ าพก า รจัด ก า ร
เครือข่าย 

-ประเมินศกัยภาพการจดัการ
เค รือข่ ายการศึกษาระดับ
ปฐมวยั 
-ศักยภาพของทรัพยากรใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

-การศึกษาศกัยภาพ
การจดัการเครือข่าย 

3 การจดัการ
เครือข่าย 

การจดัการเครือข่าย รูปแบบกิจกรรมและการ
จัดการเครือข่ายการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 
-การวิ จัยและพัฒนาด้าน
เครือข่าย 
-รูปแบบการจัดการจัดการ
เครือข่ายการศึกษา 

แนวทาง รูปแบบ 
กิจกรรมและการ
จดัการการเครือข่าย
การศึกษา 

4 การ
วเิคราะห์
เครือข่าย 

การวเิคราะห์เครือข่าย -โครงสร้างของเครือข่ายทาง
สังคมและ 
-ค ว า มสั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สมาชิกของเครือข่าย 

โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ความสัมพนัธ์ของ
เครือข่าย 
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ตารางท่ี 4   แสดงการสังเคราะห์ หวัขอ้งานวิจยั / วิทยานิพนธ์ องค์ความรู้ท่ีพบประเด็นท่ีมุ่งศึกษา
 และมโนทศัน์ในการวจิยั (ต่อ) 
 

ที ่ หัวข้อ
งานวจัิย/

วทิยานิพนธ์ 

ทฤษฎี/องค์ความรู้ที่
พบ 

ประเด็นทีมุ่่งศึกษา มโนทัศน์ใน 

การวจัิย 

5 แนวทางการ
ส่งเสริมการ
การจดัการ
เครือข่าย 

แนวทางพัฒนาการ
จดัการเครือข่าย 

-แนวทางก ารพัฒนาก าร
จดัการเครือข่าย 
-แนวทางการพฒันากิจกรรม
ส าคญัท่ีเสริประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของเครือข่าย 
-การพัฒนาเทคนิค /วิธีการ
พฒันาสมาชิกเครือข่าย   
-พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบติังานของเครือข่าย 
 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
พัฒนาการจัดการ
เครือข่าย 

6 ขอบข่าย
และภารกิจ
การบริหาร
จดัการศูนย์
พฒันาเด็ก

เล็ก 

ขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

หน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม
ข อบข่ า ย ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
 -ดา้นการบริหารจดัการ 
 -ดา้นบุคลากร 
 -ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั 
 -ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร  

ขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารจัดการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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8. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษา
วเิคราะห์และประมวลจากแนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ เครือข่ายทางสังคมและการจดัการเครือข่าย 
การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษากลยุทธ์        
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยน าเสนอในแผนภาพ
กรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) พฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ 4) น าเสนอกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อนัเป็นวิธีท่ีมี
ลกัษณะส าคญัคือ เป็นการแสวงหาความรู้ โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพ   
ความเป็นจริง เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมนั้นๆ โดยมีขั้นตอน       
การด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
หน่วยกำรวเิครำะห์ 

  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีปรากฏการณ์ด้านต่างๆได้แก่
สภาพการณ์ในการจดัการเครือข่าย รูปแบบการปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
กำรเลอืกพืน้ทีใ่นกำรวจัิย 
  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่นท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ินระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-  พฤศจิกายน 
2554 ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. 
เพราะเน่ืองจากผูว้ิจยัพิจารณาแล้วเห็นว่ามีร่องรอยของความร่วมมือในการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยั จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่น น าร่อง จ านวน 12 แห่ง ท่ีกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกนัคดัเลือกจากทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย มาเป็นตน้แบบในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่าย โดยแต่ละแห่งจะมีผูรั้บผิดชอบ 6 คน 
ประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการ
ส านกั / กองการศึกษา นักวิชาการการศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และครูผูดู้แล เด็ก และ
เน่ืองจากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต้นแบบน าร่องด้านการจดัการเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีจ านวน 12 แห่ง ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย  ผูว้จิยัจึงน ามาใชใ้นการศึกษาทั้งหมด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5  รายช่ือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบน าร่องดา้นการจดัการเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่ม
 ขีดความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน 
 

รำยช่ือศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบน ำร่อง 

ภำค ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ สังกดั 
เหนือ เพชรวทิย ์ เทศบาลเมืองตาก อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 

เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมือแพร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
บา้นหว้ยน ้าขุ่น อบต.แม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

ใต ้ เทศบาลนครยะลา เทศบาล นครยะลา อ าเภอเมือง จงัหวดัละยา 
บา้นเขาเจียก เทศบาลต าบลเขาเจียก อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
บา้นเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู ้อ  าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
บา้นหยงลุโละ อบต.ตนัหยงลุโละ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

กลาง นครนนทว์ทิยา5ทานสัมฤทธ์ิ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
ตะวนัออก นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 
ตะวนัออก

เฉียง 
เหนือ 

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ เทศบาลเมืองร้อยเอด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

นาออ้ยค าสะอาด เทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
เทศบาลต าบลกระสัง เทศบาลต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
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 ในการเลือกพื้นท่ีวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
        1.  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย โดยศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร 

งานวจิยั และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไดติ้ดต่อประสานขอ้มูลอ่ืนๆ จากหน่วยงานและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ส านกัประสานงานการจดัการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้       

  2.  ตรวจสอบรายช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กดีเด่น ท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนบัสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพราะเน่ืองจากผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีร่องรอยของการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการเครือข่าย จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมี
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ 12 แห่งในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และ ภาคใต ้ท่ีสสส.และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัคดัเลือก  
            3.  ศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ งหมด ผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และไดพ้ิจารณาเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบแม่ข่าย พร้อมกบัท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) องคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เบ้ืองต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการวิจัยคร้ังน้ีและช่วยให้ผูว้ิจ ัยสามารถเขียนแผนการ
ด าเนินการวจิยัและประเด็นส าคญัตามท่ีตอ้งการวิจยั  
  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งการวจิยั 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที ่1 ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนที ่2 ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนที่ 3  พ ัฒนากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอกลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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1. ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ(Workshop) จ  านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 
15 คน รวม 30 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และ TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยทุธ์  
2. ตรวจสอบกลยทุธ์และแก้ไขร่างกลยุทธ์ให้มีคุณภาพ โดยการ
ประชุมสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา การบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และดา้นการพฒันากลยทุธ์จ  านวน 7 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นกำรวจิัย 

1.ร่างกลยุทธ์การ
จัดการเครือข่าย
ศพด.(ฉบบัร่าง1) 
2.ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
จัดการเครือข่าย
ศพด.(ฉบบัร่าง 2) 
 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

  จากขั้นตอนดงักล่าวผูว้จิยัไดน้ าเสนอเป็นแผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการ ในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

 
       

 
 
 
 
 
 
  
 ขั้นตอนที่ 2 ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) ในการจดัการครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3  พฒันากลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

1.วิเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยั 
2. วิเคราะห์สภาพการณ์และความ
ตอ้งการในการจดัการเครือข่าย 
- สภาพ ปัญหา ความตอ้งการในการ
จดัการเครือข่าย 
- ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค การจดัการเครือข่าย 

 

1 ศึ กษา วิ เ ค ร าะ ห์สั ง เ ค ร าะ ห์ และส รุป
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เอกสาร(Content Analysis)  
2. วิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคัญ ท่ี มี ส่ วนเ ก่ี ยวข้องในการจัดก าร
เครือข่ายศพด.จ านวน 25 คน 
 

การศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศในการจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

 

1.ถอดบทเรียนการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
(Good Practice) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจ านวน   16 คน 

พฒันากลยทุธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กระบวนกำร ผลท่ีได ้
 

- ไดก้รอบแนวคิด 
-ไดข้อ้มูลสภาพการณ์และ
ความตอ้งการเก่ียวกบัการ
จดัการเครือข่าย 
-ขอ้มูลศกัยภาพในการ
จดัการเครือข่ายของศพด. 

แนวทางปฏิบติัท่ีดีใน
การจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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 ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 

 
 

 จากตารางขา้งตน้สามารถน าเสนอรายละเอียดขั้นตอนการวจิยัแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 
  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
   ในการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายแหล่งตามหลกัการสามเส้า
(Triangulation Approach) ซ่ึงเน้นลกัษณะข้อมูลหลายแหล่ง (Multiple Data Sources) โดย
ด าเนินการวจิยั 3 วธีิในลกัษณะด าเนินการเป็นคู่ขนาน 
 1.  วตัถุประสงค์  
    เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   2. วธีิกำรศึกษำวจัิย 
  2.1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัเอกสารโดยการศึกษา 
คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนงัสือและวิทยานิพนธ์รวมทั้งเอกสาร     
การวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวจิยัน้ี  
   2.2  ศึกษาสภาพการณ์ และความตอ้งการ ในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้รายละเอียดดงัน้ี 
   2.2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

น าเสนอกลยทุธ์การ
จดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

จัด เ ว ที เสวนา เ พ่ื อ เส ริมส ร้ า ง ปัญญา  (wisdom 
enhancement seminar)  กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 50 คน 

กลยุทธ์การจดัการเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (ต่อ) 
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   2.2.2 ศึกษาสภาพการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
   2.2.3 ศึกษาปัญหาการจัดการเครือข่ายศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   2.2.4 ศึกษาความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.2.5 ศึกษาสภาพแวดลอ้มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3.  แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
    3.1  แหล่งขอ้มูล 
    ในการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจและสามารถตอบปัญหาในการวิจยัผูว้ิจยัมุ่ง
ศึกษาข้อมูลสภาพการณ์ในการจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ระหว่างเดือนมิถุนายน 
2553 - พฤศจิกายน 2554 โดยการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ  านวน 11 แห่ง ใน
แต่ละภูมิภาคประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ท่ีกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัคดัเลือก เพราะเน่ืองจากผูว้ิจยัพิจารณาแล้วเห็นว่ามีร่องรอยความร่วมมือในการจดัการ
เครือข่าย จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  
 
ตารางท่ี 6  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเป้าหมายในการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการ
 จดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยั 
 

รำยช่ือศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบ 

ภำค ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ สังกดั 
เหนือ 

 
เพชรวทิย ์ เทศบาลเมืองตาก อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 
เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมือแพร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
บา้นหว้ยน ้าขุ่น อบต.แม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย 
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ตารางท่ี 6  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเป้าหมายในการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการ
 จดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
 

รำยช่ือศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบ 

ภำค ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ สังกดั 
ใต ้ เทศบาล นครยะลา เทศบาล นครยะลา  อ าเภอเมือง จงัหวดัละยา 

บา้นเขาเจียก เทศบาลต าบลเขาเจียก  อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
บา้นเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู ้อ  าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
บา้นหยงลุโละ อบต.ตนัหยงลุโละ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

ตะวนัออก นิคมพฒันา 
 

อบต.นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 

นาออ้ยค าสะอาด 
เทศบาลต าบล
กระสัง 

เทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ภาคกลาง นครนนทว์ทิยา5
ทานสัมฤทธ์ิ 

เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

 
  3.2  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูหลักโดยเน้นผูท่ี้มี

ประสบการณ์และมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) หรือจน
ขอ้มูลอ่ิมตวั (Saturated Data) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวม 25 คน 
ประกอบดว้ย  
  3.2.1  ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประกอบดว้ย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูอ้  านวยการส านักกอง
การศึกษา นักวิชาการการศึกษา หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 17 คน 
  3.2.2  ภาคีเครือข่ายประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ปราชญชุ์มชน ตวัแทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จ านวน 6 คน  
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  3.2.3  บุคคลากรของส านกัประสานการจดัการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 2 คน 
  4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
    ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Groups Interview) เพื่อสอบถาม สภาพการณ์ ปัญหาความตอ้งการ
และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) 
   4.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภท
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก รวมทั้งนโยบายตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบายการประกนัคุณภาพ นโยบายการจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ิน ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการศึกษาและ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบันโยบายและน านโยบายไปปฏิบติั ผูว้ิจยั
ท าการศึกษาจากเอกสารเอกสารอิเลคทรอนิกส์  หนังสือ โดยท าการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล         
2 แหล่ง   
 4.1.1 ประเภทเอกสาร เป็นการวิเคราะห์เอกสาร รายงานประจ าปีของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุมเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบติังานดา้นเครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอกสารสรุปโครงการ กิจกรรมของ
เครือข่าย คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่าย  
ค  าสั่ง กฎเกณฑ ์ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเอกสารท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่อ่ืนๆท่ีสะทอ้นถึงบริบททัว่ไป
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีผลต่อแนวทางการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารจะให้ภาพของบริบทการจดัการเครือข่ายการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อหาขอ้คน้พบของลกัษณะการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 11 แห่ง 
 4.1.2 ประเภทวีดิทศัน์ท่ีน าเสนอรายการประเภทข่าวและรายการสนทนาทาง
โทรทศัน์ท่ีไดมี้การน าเสนอในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและน านโยบายเก่ียวกบัการจดัการ
เครือข่ายการศึกษา 



 

 

111 

   4.2  แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ส าหรับการสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจะ
เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุม
ประเด็นท่ีท าการวิจยัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแนวค าถามท่ีผ่านการกลัน่กลองและพิจารณาแล้วว่าจะ
สามารถตอบโจทยก์ารวจิยัไดช้ดัเจนและครอบคลุมท่ีสุด ดงัน้ี 
  4.2.1  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ส าหรับ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการณ์และและความตอ้งการในการจดัการเครือข่าย  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณา
เน้ือหา (Descriptive Analysis)   
   4.3  แบบสังเกตและจดบนัทึก โดยการท่ีผูว้ิจยัสังเกตอยู่ภายนอกไม่เข้าไปร่วม
กิจกรรมดว้ย เช่น การสังเกตการณ์การเรียนการสอน สภาพทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาคาร
เรียน ห้องพกัครู จ านวนบุคลากร พฤติกรรมการด าเนินงานของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
พฤติกรรมการด าเนินงานของครู  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู และลกัษณะความร่วมมือของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  5.  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
                        5.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงคุณภาพไม่
วา่จะเป็นการสัมภาษณ์ การสังเกต การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  
  5.2  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมาประมวลเพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างและขอบเขตของ
เคร่ืองมือโดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ีศึกษา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
  5.3  สร้างหรือก าหนดประเด็นของเคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ แต่ละประเภทไม่
ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม หลงัจากนั้นน าประเด็นท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  5.4  น าประเด็นของเคร่ืองมือการวจิยัเชิงคุณภาพแต่ละประเภทท่ีใชใ้นการวิจยั 
คร้ังน้ีท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลตามลกัษณะของเคร่ืองมือ 

  6.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบลงภาคสนาม ยืดหยุ่นและสามารถเปล่ียนแปลงได้
ในระหวา่งท่ีสัมภาษณ์และมีการบนัทึกเสียงในการตอบค าถามดว้ยดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้น
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มีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามวตัถุประสงคแ์ละค าถามในการวิจยั
ผูว้ิจยัใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
สัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตและจดบนัทึก (Observation and field–note) การวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมีแนวค าถามซ่ึงเป็นหัวขอ้สนทนาแบบกวา้งๆ 
เป็นค าถามแบบปลายเปิดใชเ้ป็นแนวทางการพูดคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจากนั้นผูว้ิจยัน ามาสรุปประเด็น
ตามแนวค าถามเป็นระยะๆเพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูว้ิจยัส่วนการสังเกตและจดบนัทึก
ผูว้ิจยัศึกษาสังเกตสภาพบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งสภาพแวดลอ้มภายในภายนอกห้องเรียน
ทรัพยากรบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวกของครูและนกัเรียน การเรียนการสอน การจดักิจกรรม
ต่างๆ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารผู ้วิจ ัยศึกษาวิเคราะห์
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการจดัการเครือข่าย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการ แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา และรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา (SAR) เอกสารความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและเครือข่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบยืนยนัสภาพการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
   ซ่ึงผลการด าเนินการวิจยัทั้ง 3 วิธีดงักล่าวจะไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีผูว้ิจยัน าไปเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท าร่างกลุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อน าไปสู่การพฒันาเป็นกลยทุธ์ในระยะท่ี 3 ต่อไป 

  7.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน(ชาย โพธิสิตา, 
2547: 362) ดงัต่อไปน้ี  
    1. การจดัระเบียบขอ้มูล (Data Organizing) ขั้นตอนการจดัระเบียบขอ้มูลน้ีเป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแยกและการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Sorting and Coding the Data) โดยการ
จดัหมวดหมู่ขอ้มูลหรือการให้รหสัขอ้มูล (Coding) ไปพร้อมๆ กบัการเก็บขอ้มูล ซ่ึงจะท าให้ผูว้ิจยั
ได้ตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีเก็บมาได้นั้นตรงกับประเด็นท่ีศึกษาและเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์
หรือไม่ ส าหรับหลกัการส าคญัในการจดัระเบียบขอ้มูล ไดแ้ก่  
 1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพข้อมูลคือการถอดข้อมูลออกมาจากเทป
บนัทึกเสียง การเขียนบนัทึก และการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต   
 1.2  การจดัระเบียบทางเน้ือหา คือ กระบวนการ “ยอ่หรือทอนขอ้มูลลง” (Data 
Reduction) โดยผูว้จิยัจะมีการเลือกสรรเอาขอ้ความบางส่วนในขอ้มูลท่ีมีความหมายตรงประเด็นกบั
เร่ืองท่ีตอ้งการวเิคราะห์ออกมาจากขอ้ความอ่ืนๆ ซ่ึงขอ้ความส่วนท่ีเลือกมานั้นจะถูกยอ่หรือทอนลง
โดยการสรุปเอาเฉพาะความหมายส าคญัท่ีส่ือออกมาแลว้ก าหนดรหสัขอ้มูล (Coding)    
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  2.  การแสดงขอ้มูล (Data Display) ขั้นตอนน้ี เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปของ    
การพรรณนาอนัเป็นผลมาจากการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะวิเคราะห์
โดยการใหร้หสัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั เขา้มารวมกนั  
  3.  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการจัดการ
เครือข่ายคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเน้ือหา (Descriptive Analysis) เป็นหลกั 
กล่าวคือการวิเคราะห์เอกสารจะเป็นการอ่านจบัใจความและบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูล เน้ือหา
ส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ท่ีผา่นมา และการวิเคราะห์ผลจากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตุจะเป็นการอ่านจากบนัทึกภาคสนามและการถอดเทปหลงัการสัมภาษณ์ 
ส าหรับขอ้มูลบางส่วนเป็นการยกขอ้ความท่ีเป็นตอนส าคญัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงเพื่อเป็นการ
สนับสนุนสาระส าคญัของการวิเคราะห์ ทั้ งน้ี เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การจดัการเครือข่าย ใน
องคป์ระกอบการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ท่ีศึกษา  
 8.  กำรตรวจสอบข้อมูล 
   หลงัจากไดข้อ้มูลครบแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าวา่เพียงพอหรือไม่ โดย
ดูจากการอ่ิมตวั ความซ ้ าๆ กนัหรือเหมือนกนัของขอ้มูลท่ีเป็นตวัก าหนดว่าเพียงพอหรือไม่ และ
ตรวจสอบวา่ขอ้มูลนั้นตอบปัญหาขอ้มูลการวจิยัหรือไม่ ถา้ไดข้อ้มูลไม่ตรงกนั จะตอ้งตรวจสอบวา่
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเป็นอย่างไร โดยใช้การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ซ่ึงมี
วธีิการดงัน้ี 
  1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมา ซ่ึงจะพิจารณาใน
เร่ืองแหล่งขอ้มูล แหล่งสถานท่ี แหล่งเวลาท่ีให้ขอ้มูลนั้นๆ ถา้ต่างคน ต่างสถานท่ี ต่างเวลาจะได้
ขอ้มูลหรือไม่แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่เช่น 
จากการซกัถามผูป้ฏิบติังาน เปล่ียนไปถามขอ้มูลเดิมจากผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน หรือภาคีเครือข่าย 
เป็นตน้ แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่  
  2. การตรวจสอบสามเส้าดว้ยวธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
หลาย ๆ วิธีการในการหาขอ้มูลในแต่ละหัวขอ้เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกต้องท่ีสุด คือ ถ้าใช้การเก็บ
ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัแต่ไดข้อ้มูลท่ีเหมือนกนัแสดงวา่ขอ้มูลนั้น น่าจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่น ในการ
สังเกตควบคู่ไปกับการซักถามพร้อมกบัศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
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             9.  กำรควบคุมคุณภำพงำนวจัิย  
  ผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลว่าตอ้งมีความเท่ียงตรง (Validity) 
และมีความเช่ือถือได ้(Credibility / Reliability) ของผลการวิจยัซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบสาม
เส้า (Triangulation) มาใช้ในการสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงและความเช่ือถือของ
ขอ้มูลในงานวิจยัเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จนัทวานิช , 2549: 128-130) ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการควบคุม
คุณภาพในงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 9.1 ดา้นความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) 
  9.1.1  ความเท่ียงตรงเชิงบรรยาย 
  9.1.1.1  วิธีการควบคุมคุณภาพโดย การใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) 
ในดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และวธีิรวบรวมขอ้มูล (Method Triangulation) โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในพื้นท่ีมากกวา่หน่ึงวิธี เพื่อตรวจสอบความยืนยนัซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกต (Observations) และท าการศึกษาใน
เชิงลึกโดยจะเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเป็นบางช่วง ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการสังเกตรูปแบบการด าเนินงานการท ากิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัใชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) คือเป็นการสังเกตท่ีผูว้จิยัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการสังเกตกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูห่่าง ๆ ออกไป
โดยไม่เขา้ไปร่วมกิจกรรมหรือสังเกตลกัษณะทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
    9.1.1.2 วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย การตรวจสอบสามเส้าด้านผู ้
วิเคราะห์ขอ้มูล (Analyst Triangulation) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญและสามารถใหค้ าแนะน าเพื่อให้สามารถตรวจสอบขอ้มูล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก   
ขอ้คน้พบไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
  9.1.2  ความเท่ียงตรงเชิงตีความ 
  9.1.2.1 วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย การยืนยนัผลจากแหล่งข้อมูล 
(Participant Feedback / Member Check) ท่ีน าผลการศึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ดา้นการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปแนวทาง การจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Operational 
Seminar) เพื่อยืนยนัความเหมาะสม (Fittingness) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่ออธิบาย
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ปรากฏการณ์ในพื้นท่ี (Phenomenology) เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 
  9.1.2.2  การส้ินสุดการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ีจะ
ส้ินสุดเม่ือ 1) ไม่มีขอ้คน้พบประเด็นใหม่ 2) ไดข้อ้มูลครอบคลุมประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาและ 
3) ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถอธิบายแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงภายหลงัจากการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละคร้ังผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบข้อมูลว่าครอบคลุมประเด็นท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษา
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมผูว้ิจยัจะน าประเด็นท่ีขาดหายไปน าไปสัมภาษณ์ในคร้ังต่อไปจนได้
ข้อมูลครบตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย ท่ีผู ้วิจ ัยตั้ งไว้ หรือในกรณีท่ีพบว่า มีประเด็น
นอกเหนือจากกรอบท่ีท าการศึกษาแต่เป็นประเด็นท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนักบัเน้ือหาท่ีส าคญั
ของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าเอาประเด็นนั้นไปเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจนกวา่จะพบขอ้มูลท่ีสามารถ
อธิบายแนวทางการจดัการเครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได ้
 9.2  ดา้นความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) 
  วิธีการควบคุมคุณภาพ โดยการเลือกพื้นท่ีเพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีโดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดย การตรวจสอบสามเส้าต่างแหล่งขอ้มูล (Triangulation of Source) มีการใช้ขอ้มูลจากหลาย
แหล่ง ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีไดเ้ลือกพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานจ านวน 13 แห่ง ซ่ึงเป็น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบน าร่องด้านการด าเนินงานเครือข่าย มีการจดัการเครือข่ายตามกรอบ
แนวคิดการจดัการเครือข่ายและมีการน าแนวคิดการจดัการเครือข่ายมาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดั้งนั้นการเลือกพื้นท่ีการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถตอบวตัถุประสงค์การ
วิจยัได ้จากนั้นผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มขอ้มูลเพื่อให้ไดก้รอบของแนวทางการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีวิธีการด าเนินการจดัการเครือข่ายอยา่งไรหลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย เพื่อหากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีมี
เหมาะสมกบับริบทสังคมไทยต่อไป 
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  ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการวจิยัในขั้นตอนท่ี 1  ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการ
   จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร เคร่ืองมือ/สถิติ 

1. วิเคราะห์แนวคิด
แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อศึกษา
สภาพการณ์ ของ
การจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ปัญหา/อุปสรรคและ
ความตอ้งการในการ
จดัการเครือข่าย 

1.ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ล ะ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.การเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ย
การวิ เคราะห์ เอกสาร 
การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เชิง
ลึกลึก การสัมภาษณ์
กลุ่มกับผู ้เ ก่ียวข้องใน
การจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  

1. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี 
2. งานวจิยั 
 
1.วิเคราะห์เอกสารการ
ด าเนินงานดา้นเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องค์กรปกครอง ส่ วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเป้าหมาย 
2.สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวข้องในการ
จัดก าร เค รือข่ า ยศู นย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 25 
คนหรือจนขอ้มูลอ่ิมตวั 

- แบบบนัทึกขอ้มูล/
การวเิคราะห์เชิง
พรรณาเน้ือหา 

 
ขั้นตอนที ่2 ถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) ในการจดัการครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  
  1. วตัถุประสงค์ 
   เพื่อสังเคราะห์การถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตน้แบบเพื่อให้ไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการทบทวน
หรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆเพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีท าให้เกิดผลอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัสะทอ้นในรูปของปัจจยัน าเขา้ (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิตจากกระบวนการ (Output) และ ผลลพัธ์ (Outcome) 
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  2. แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำย 
   2.1  แหล่งข้อมูล  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเป้าหมายเป็น
กรณีศึกษา 1 แห่ง ซ่ึงการเลือกศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบการจดัการเครือข่ายท่ีมีคุณภาพเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อเป็น
สารสนเทศท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินคร้ังน้ีส าหรับเหตุผลในการเลือกผูว้ิจยัใช้วิธีการคดัเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบเครือข่ายท่ีไดรั้บคดัเลือก 
จาก 12 แห่งท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็ก
ปฐมวยัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน าร่องในการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายโดยใชเ้กณฑ์
การพิจารณา ดงัน้ี 

  2.1.1 มีจ  านวนเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายท่ีโดดเด่น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นมิติ
ดา้นการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  

  2.1.2 มีการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จในด้านการเพิ่ม
สมาชิกเครือข่ายและมีความต่อเน่ืองในการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี   

  2.1.3 การก่อตวัของเครือข่ายเกิดข้ึนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นผู ้
ริเร่ิมใหเ้กิดเครือข่าย หรือกิจกรรมเครือข่ายข้ึน 

  2.1.4 มีกิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายเป็นท่ียอมรับและ
ได้รับรางวลัและการเชิดชูเกียรติด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จาก
สถาบนัพระปกเกลา้ติดต่อกนั 3 ปี และไดรั้บรางวลัดา้นอ่ืนๆในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 
   2.1.5 การด าเนินงานต่างๆของเครือข่ายเป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับ มีการ
ท างานในลักษณะ Partnership เติมเต็มซ่ึงกันและกัน มีหน้าท่ีร่วมมือกันอย่างชัดเจน ไม่ใช่
ขบัเคล่ือนงานไปไดโ้ดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น 
  2.2  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
    ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการส านกั
กองการศึกษา  นกัวิชาการการศึกษา หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมจ านวน 16 คน 
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  3.  วธีิกำรวจัิย   
    3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสมาชิกเครือข่าย 
    3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตน้แบบแม่ข่ายและลูกข่าย เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    3.3  ผลจากการการถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเครือข่ายศูนย์
เด็กเล็ก โดยการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นถึง
รายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีท าให้เกิดผลอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัสะทอ้นใน
รูปของปัจจยัน าเขา้ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตจากกระบวนการ และผลลพัธ์ เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดกลยทุธ์และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
   การด าเนินการถอดบทเรียนเม่ือเรียบร้อยแลว้ไดน้ าไปจดัท าเป็นเอกสารเสนอ
แนวปฏิบติัในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
   ในการวจิยัในระยะน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์จึงเลือกใชเ้คร่ืองมือในการ
วจิยั ดงัน้ี 
   4.1  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ส าหรับเก็บ
รวมขอ้มูลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและสมาชิกเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ 
   4.2  แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
   4.3  แบบบนัทึกผลการถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะซ่ึงเตรียมไวล่้วงหน้าเพื่อ
สะดวกในการจดัหมวดหมู่การตรวจสอบขอ้มูลและการวเิคราะห์  
   4.4  อุปกรณ์ภาคสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั
ภาคสนาม ไดแ้ก่ 
  4.4.1  เทปบนัทึกเสียงใชบ้นัทึกขณะท่ีมีการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัจะขออนุญาต
จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ก่อน ซ่ึงช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบกบัท่ีบนัทึกได ้
  4.4.2  กลอ้งถ่ายรูปใชบ้นัทึกภาพสถานท่ี บุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อช่วย
อธิบายขอ้มูลท่ีมีอยูใ่หช้ดัเจนยิง่ข้ึนและใชป้ระกอบรายงานการวจิยั  
   5.  กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 
   การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
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   5.1  ผูว้จิยัด าเนินการขอหนงัสือแนะน าตวัอยา่งเป็นทางการจากวิทยาลยัฯ ถึงศูนยฯ์ 
เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเก็บขอ้มูลและขอ้อนุญาตเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยัน าหนงัสือไปให้ศูนย ์ฯ 
ดว้ยตนเอง 
   5.2 ผูว้จิยัประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบและสมาชิกเครือข่าย
เพื่อขอความร่วมมือในการเขา้สัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีเครือข่ายจ านวน 16 คน 
โดยผูว้ิจยัจดบนัทึกพร้อมขออนุญาตบนัทึกเทปเพื่อรับทราบขอ้คิดเห็นและแนวทางการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและขอเขา้ศึกษาดูงานเพื่อสังเกตุการณ์การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์และทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างาน
ท่ีผ่านมาในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีท าให้
เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัสะท้อนในรูปของ ปัจจยัน าเข้า  กระบวนการ ผลผลิตจาก
กระบวนการ และ ผลลพัธ์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานหรือมาตรการ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
  6.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ
การวเิคราะห์แบบเชิงพรรณนา ทั้งน้ีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การบริหารจดัการ ในองคป์ระกอบการ
บริหารงานดา้นต่างๆ ท่ีศึกษาและใชก้ารวิเคราะห์หลงัปฏิบติั (After Action Review: AAR) ถอด
บทเรียนท่ีได ้สรุปผลและเขียนรายงานเพื่อเป็นการสรุปประเด็นอย่างคราวๆอีกคร้ังหลงัการ การ
สัมภาษณ์ และ การสังเกต หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์หลงัปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นการ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลรวมถึงความรู้สึกต่างๆ ท่ีไดรั้บขณะการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเป็นการสรุปและตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์
มากท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัในลกัษณะเชิงพรรณนาและพรรณนาวเิคราะห์  
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ตารางท่ี 8 สรุปวธีิการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 การถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบติัท่ีดี (Good 
 Practices) ในการจดัการครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร ผู้ให้ข้อมูลหลกั เคร่ืองมือ/สถิติ ผลทีไ่ด้ 
1. เพื่อสังเคราะห์การถอด
บทเรียนแนวทางการ
บริหารจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบโดยการสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ี
ผา่นมาในแง่มุมต่างๆท่ีท า
ใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัสะทอ้นในรูป
ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และ 
ผลลพัธ์ (Outcome) 
 

1. การสัมภาษณ์
เชิงลึก  
2. การสัมภาษณ์
กลุ่ม  
3. การสังเกต
แบบไม่มีส่วน
ร่วม  

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในก ารจัดก า ร
เ ค รื อข่ า ย ศู น ย์
พัฒนา เด็ ก เล็ ก
ตน้แบบและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ี 
เ ป็ น ส ม า ชิ ก
เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี
ประสบ ผลส าเร็จ 
ในก า รด า เ นิ น 
งานดา้นเครือข่าย 
จ านวน 16 คน 

1. การวเิคราะห์
แบบเชิง
พรรณนา  
2. การวเิคราะห์
หลงัปฏิบติั 

แนวทาง
ปฏิบติัท่ีดี
ดา้นการ
จดัการ
เครือข่าย 

 
ขั้นตอนที่ 3 การพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 1. วตัถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 มาพฒันากลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) จ  านวน 2 คร้ังเพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis และ TOWS MATRIX  
   1.2  เพื่อตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  2.  แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำย 
  2.1  แหล่งขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบันโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สภาพการณ์และความต้องการในการจดัการเครือข่ายในขั้นตอนท่ี1 และผลการถอดบทเรียน
แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
ขั้นตอนท่ี 2   
  2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
    2.2.1  การพฒันากลยุทธ์โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากลยุทธ์ รวมจ านวน 15 คน คร้ังท่ี 2 ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ครูผูดู้แลเด็ก  นกัวิชาการดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  นกัวิชาการดา้นกลยุทธ์ 
จ  านวน 15 ท่าน รวม 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
   2.2.2 ตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการ
สัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร
การศึกษา การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และด้านการพฒันากลยุทธ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) รวมจ านวน 7 คน   
 3. วธีิกำรวจัิย 
   ผูว้ิจยัได้พฒันาร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ร่างท่ี 1) มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 
   3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อก าหนดองคป์ระกอบ
ของกลยทุธ์และเทคนิคการก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   3.2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(Workshop)  
   3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุท ธ์ โดยการสัมมนา อิงผู ้ เ ช่ี ยวชาญ 
(Connoisseurship)  
  4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   4.1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายในขั้นตอนท่ี 
1และผลการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีของเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการจดัการเครือข่ายในขั้นตอนท่ี 2 
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   4.2  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Workshop) รวมทั้งอุปกรณ์เทป
บนัทึกเสียง เพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูล 
   4.3  สัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
  5.  กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
   5.1  ผูว้ิจยัด าเนินการขอหนงัสือเพื่อเรียนเชิญบุคคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
   5.2  ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การยกร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายโดยจดัท าเป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย (Workshop) 
   5.3  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยใช้ พาวเวอร์พอ้ย  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
เก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการ การด าเนินงานวิจยั ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั ผลการศึกษา
สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่าย และผลการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี
จากเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ เสนอต่อกลุ่มท่ีเขา้ร่วมสัมมนา 
   5.4  ผูว้ิจ ัยและผูเ้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันพฒันากลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส 
และใหค้่าน ้าหนกัความส าคญัในแต่ละปัจจยั และก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กโดยการน าผลการวิเคราะห์จากตาราง TOWS MATRIX  ท่ีจบัคู่ 4 กลุ่ม SO, ST, WO, WT มา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ฉบบัร่างซ่ึงผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยัจะน าไปใช้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์รวมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนเป็นร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ร่าง1) ท่ีประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์    
กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน ซ่ึงจากร่างกลยุทธ์ดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาสู่การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของกลยทุธ์โดยการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
  5.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์โดยการสัมมนาอิงผู ้เ ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารการศึกษา การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก และดา้นการพฒันากลยุทธ์ ใน 4 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของกล
ยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึน  2) ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์3) ความ
เหมาะสมของกลยทุธ์และ 4) ความเหมาะสมของแนวทางการด าเนินงาน แยกตามกลยุทธ์ ซ่ึงผูว้ิจยั
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ได้น าไปปรับปรุงแก้ไขร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนแลว้น าเสนอกลยทุธ์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อไป  
  6.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิท่ีร่วมสัมนามีมติเป็นเอกฉันท์ถึงความเหมาะสม
ของกลยทุธ์ และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงกลยทุธ์และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
ตารางท่ี 9  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 3 การพฒันากลยุทธ์การจดัการครือข่ายศูนยพ์ฒันา
 เด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร ผู้ให้ข้อมูลหลกั เคร่ืองมือ/
สถิติ 

ผลทีไ่ด้ 

1. เพื่อพฒันากลยทุธ์
การจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดย
ใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์ SWOT 
Analysis และ TOWS 
MATRIX  
2.เพื่อตรวจสอบร่าง
กลยทุธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 
2.สัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ  

1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการบริหารและ
การจัดก าร ศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กจ านวน30 คน 
2. ผูท้รงคุณวุฒิด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา ด้านการ
บริหารศพด .และ
ด้านการพัฒนากล
ยทุธ์จ  านวน 7 คน 
 

1. การ
วเิคราะห์เชิง
พรรณนา  

1.ร่างกลยทุธ์
การจดัการ
เครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก(ร่าง1) 
2.ร่างกลยทุธ์
การจดัการ
เครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก(ร่าง2) 
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ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 1.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ได้ร่วมกนัตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์และประเมินร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ( ร่าง ท่ี2)  ท่ีได้หลังจากการปรับปรุงแก้ไขจากการสัมมนาอิงผู ้เ ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวจิยัท่ีได ้เพื่อใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเป็นไปไดม้ากยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป็นการตรวจสอบยืนยนัผลการวิจยัโดยผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอีกทางหน่ึง 
 2.  กลุ่มเป้ำหมำย 

   2.1 กลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา (wisdom enhancement 
seminar ) ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก ผูอ้  านวยการ
กองการศึกษา นกัวชิาการศึกษา หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และ
ผูแ้ทนภาคีเครือข่ายอ่ืนๆท่ีสนใจเขา้ร่วม การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เลือกแบบเจาะจง โดยไม่ก าหนด
สัดส่วน ไดก้ลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
               3.  วิธีด ำเนินกำร จดัเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อประเมินความสอดคลอ้งและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   4.1  ประเด็นการสัมมนาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากองค์ประกอบการสร้างกลยุทธ์การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  4.2  ร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ร่างท่ี 2) 
  4.3 แบบประเมินความเป็นไปได ้
  4.4  อุปกรณ์เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูล 
  5. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   5.1 ผูว้ิจ ัยน าร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้จากการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 ดงักล่าวข้างตน้จดัท าเป็นเป็น
เอกสารประกอบการจดัเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา  
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   5.2  ออกหนังสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆในท่ีน้ีคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้กครอง ตวัแทนภาคีเครือข่าย และผูส้นใจ เข้าร่วมเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา 
(wisdom enhancement seminar ) 
   5.3  ผูว้ิจยัน าร่างกลยุทธ์น าเสนอต่อผูเ้ขา้ร่วมเสวนาโดยใช้พาเวอร์พอ้ย พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการเสวนาเก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั
ผลการวจิยัจากการศึกษาสภาพการณ์ และความตอ้งการในการจดัการเครือข่าย ในขั้นตอนท่ี 1 และ
ผลจากการพฒันาปรับปรุงรูปแบบร่วมกบัการ และถอดบทเรียนในการจดัการครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กของขั้นตอนท่ี 2 ตลอดจนแนวทางการด าเนินการเสวนา และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
แนวทาง เสนอต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขา้งตน้เพื่อการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จากความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนโดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบอยา่งมีขั้นตอน  
   5.4  น าบนัทึกผลการเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญามาตรวจสอบแกไ้ขร่างกลยุทธ์การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นตามท่ีไดรั้บการ
เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมเสวนาซ่ึงผลจากการเสวนาถือเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของการวิจยั  ผูว้ิจยัไดส้รุป
ปรับปรุงและจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  6.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการเสวนาเสริมสร้างปัญญามาวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้ง
และความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์โดยใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

  
ตารางท่ี 10  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 4 การน าเสนอกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนย ์
  พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร ผู้ให้ข้อมูลหลกั เคร่ืองมอื/สถิต ิ ผลทีไ่ด้ 
1. เพื่อประเมินกล
ยทุธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 1. เสวนาเพื่อ
เสริมสร้าง
ปัญญา  

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ในการบริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก3กลุ่มคือ
ก ลุ่ ม ผู ้ บ ริ ห า ร  ก ลุ่ ม
ผู ้ป ฏิบัติ ง าน และกลุ่ม
ผู ้รับบริการหรือบุคคล
ทัว่ไป จ านวน 50 คน  

1.การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา  
2.วิ เคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่ า  ความถ่ี
และร้อยละ 

กลยทุธ์การ 
จดัการเครือข่าย 
ศูน ย์พัฒน า เ ด็ ก
เล็กสังกัดองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทท่ี 4 น้ี เป็นผลจากการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการของการบริหารจดัการเครือข่ายเพื่อจดัท าร่าง
กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย
การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเครือข่าย การสังเกตุแบบไม่มี
ส่วนร่วม ขั้นตอนท่ี 2 การถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีของเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีประสบ
ผลส าเร็จดา้นการจดัการเครือข่าย ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กซ่ึงประกอบดว้ยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและการประชุมสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ ขั้นตอนท่ี 4  
น าเสนอร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กต่อกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ตรวจสอบร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายอิงเกณฑเ์กณฑค์วามความเป็นไปได ้(Feasibility) ดว้ยการ
จดัเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา (Wisdom enhancement seminar)  ซ่ึงการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็น
ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการของการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์การถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผลการพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ผลการน าเสนอกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 จากการวเิคราะห์เอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นกัวิชาการศึกษา หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
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เล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง เจา้หน้าท่ีจากส่วนกลาง และการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม เก่ียวกบั
สภาพการณ์และความตอ้งการของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในประเด็นรูปแบบการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปัญหาการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ความตอ้งการของ
การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูว้ิจยัน าเสนอสภาพการณ์และความตอ้งการในประเด็นต่างๆ
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดย
น าเสนอผลของการศึกษาแยกตามประเด็นดงัน้ี 
 1. สภาพการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 ดา้นการก่อตวัของเครือข่าย 
  การก่อตวัของเครือข่ายเป็นการสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรหลกัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการศึกษาแสวงหาเครือข่ายท่ีมีความเขา้ใจ เหมาะสม 
สอดคล้อง น าไปสู่ความสัมพนัธ์ความร่วมมือท่ีดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิด
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของบุคคลและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูล พบวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 3-5 ปี 
จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวยัมีความพร้อม ดา้นร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แยกออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ท่ีท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการพฒันา
ชุมชน กรมการศาสนา ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) ตาม
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้ง
เองและถ่ายโอนจากส่วนราชการ ทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในดา้นต่างๆ 
  1.  ดา้นอาคารสถานท่ี เน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ต่างๆ หลายแห่งตั้งอยูใ่นวดั/มสัยดิ หรือโรงเรียนในสังกดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สปช.เดิม) โดยไม่ไดถ่้ายโอนอาคารสถานท่ีให้แก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ท่ี
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถตั้งงบประมาณไปปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีใหม่ให้ได้ ท  าให้มีปัญหาในการจัดการศึกษา และพฒันาเด็กปฐมวยัเร่ืองต่างๆ เช่น 
หอ้งเรียนคบัแคบ เก่าช ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภยัต่อเด็กปฐมวยั หรือส่ิงแวดลอ้ม ไม่เหมาะสมต่อ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก   
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  2.  ดา้นการจดัการศึกษา เน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถือเป็นการจดัการศึกษา
นอกระบบ ซ่ึงสามารถใชห้ลกัสูตรในการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีมีความหลายหลาย โดยสอดคลอ้ง
กบับริบทหรือวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนั้นๆ จึงท าให้มีปัญหาในเร่ืองหลกัสูตรในการจดัประสบการณ์
การศึกษาให้แก่เด็กปฐมวยั แต่ละศูนยฯ์ ก็จะมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการจดัการศึกษาไม่เทียม
เท่ากนั ส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาท่ีแตกต่างกนัไป  
 

           รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ใช้กรอบการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและน ามาประยุกตใ์ชใ้หมี้
ความเหมาะสมกบัสภาพบริบทและวฒันธรรมของแต่ละแห่งซ่ึงครูก็จะมีการสอนท่ีแตกต่าง
กนัออกไปจึงท าใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาท่ีแตกต่างกนั (ปิยนนัท ์นามสมมติ, 2558) 

 

 3.  ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จะมีความแตกต่างกันในการ
บริหารจดัการทั้งในดา้นการบริหารศูนยด์า้นการบริหารบุคคล และดา้นงบประมาณ ดงัน้ี 
  ดา้นการบริหารศูนยฯ์ เน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 2 ประเภท คือศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีรับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่างๆ นั้น จะมีคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท าหน้าท่ีในการด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ใหมี้มาตรฐาน และมีคุณภาพ มีบุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แตกต่างกนั เช่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา มีเจา้อาวาสหรืออิหม่าม เป็น
ประธานศูนย ์แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง และรับถ่ายโอนจาก
กรมการพฒันาชุมชน มีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นประธานศูนย ์ 
  ด้านการบริหารงานบุคคล หากเป็นศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท าสัญญาจา้งกบัครูผูดู้แลเด็ก ใชร้ะเบียบการบริหารงานบุคคลของทอ้งถ่ิน ในการสรร
หา แต่งตั้ง และการประเมินรวมทั้งการเล่ือนขั้นเงินค่าตอบแทน แต่หากเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
ถ่ายโอนจากกรมการศาสนาทีเลือกการบริหารโดยศาสนาสถานเป็นผูบ้ริหารจดัการศูนยท์ั้งหมด 
ผูดู้แลเด็กท าสัญญาจา้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใชร้ะเบียบของศาสนสถานนั้นๆในการจา้ง 
  ด้านงบประมาณ หากเป็นศูนย์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้ งเอง 
สามารถใช้งบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้อย่าง
เต็มท่ี แต่หากเป็นศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ได้รับเงินสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ไม่เทียบเท่ากับศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง  
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          การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านมาแต่ละแห่งจะไดรั้บความสนใจในการ
พฒันาแตกต่างกนัศูนยฯ์ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการ
ตกแต่ง อาคารสถานท่ีและบริเวณเป็นสัดเป็นส่วนส่วน ส่วนศูนยฯ์ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนมา
โดยเฉพาะจากกรมศาสนาส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นบริเวณวดัมีพ้ืนท่ีจ ากดังบสนบัสนุนจะมีนอ้ย
ท าใหมี้ปัญหาเร่ืองหอ้งเรียนมีขนาดเลก็ การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนการสอน การต่อเติมอาคารเป็นไปไดย้าก (พิชญา นามสมมติ, 2558) 

 

   4.  ดา้นบุคลากร เน่ืองจากผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นบุคคล
ถ่ายโอนและขาดแคลนผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวยั ท าให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขาดผูมี้ความรู้ทางวิชาการ และทกัษะในการพฒันาเด็กปฐมวยั ตลอดจนเร่ืองปัญหาสุขภาพ
อนามยั หรือโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยัโดยตรง ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานในการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  5.  ดา้นงบประมาณ เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บางแห่งมีรายได้
น้อยไม่เพียงพอในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่นการจดัหาส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมี 
  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ท าให้การจดัการศึกษาและพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีมาตรฐาน มีคุณภาพแตกต่างกนัตามศกัยภาพของแต่ละองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ดงันั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด และเป็นศูนยน์ าร่องแม่ข่ายในการพฒันาแก่ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กอ่ืนๆ ในพื้นท่ีในลกัษณะการเขา้มาเป็นสมาชิกเครือข่ายดว้ยความสมคัรใจ กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจึงได้จดัโครงการเพื่อสร้างเสริมมาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กโดยคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่นในแต่ละจงัหวดั 
ซ่ึงมีมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งศกัยภาพในการช่วยเหลือดา้นต่างๆ แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆ 
ในพื้นท่ีของตนเองให้มีการพฒัน าไปสู่มาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ากับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบ โดยท าความร่วมมือในการอบรม ฝึกทกัษะ การจดัท าส่ือ โสตทศัน์ การจดัสภาพแวดลอ้ม
ระหวา่งเครือข่าย ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มุ่งใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
  

          การบริหารและการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านมาพบว่ามีปัญหาดา้น 
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรเน่ืองจากครูยงัไม่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้พฒันาการ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ และยงั
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ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะของเด็กอย่างเพียงพอรวมถึงการจัด
สภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกยงัไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในขณะท่ี
งบประมาณในการสนบัสนุนก็มีอยู่อย่างจ ากดั ในส่วนตวัผมมองว่า การสร้างเครือข่ายกบั
ผูป้กครอง ชุมชน และ หน่วยงาน ต่างๆ ใหเ้ขา้ร่วมกนัมาร่วมกนัพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็น่าจะเป็น
ส่ิงท่ีดีเช่นให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาประสบการณ์ให้เด็กหน่วยงานเอกชนเขา้
มาร่วมสนบัสนุนงบประมาณส่ือ การเรียนการสอนและชุมชนช่วยในดา้นพฒันาสถานท่ีใน
การเรียนรู้เป็นตน้ (ถาวร นามสมมติ, 2558) 

       

  1.2  การสร้างเครือข่าย 
 พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการด าเนินงาน
ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั ท่ี
เกิดจากการจดัตั้งจากนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐ โดยใชก้ลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดงาน
ท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบั
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพฒันาขีดความสามารถศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในรูปแบบการบริหารจดัการเครือข่าย 
 

          ส าหรับผมมองวา่การสร้างเครือข่ายเป็นส่ิงท่ีดีต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
โดยเฉพาะเครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีส่วนกลางส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนและ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน ท าใหเ้รามีกระบวนการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็เพ่ือร่วมกนัพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพราะถา้ส่วนกลางไม่มีการส่งเสริมทางเรา
ก็คงไม่มีเครือข่ายลกัษณะแบบน้ีอย่างเป็นทางการ ท่ีผ่านมามีเพียงแค่ไปศึกษาดูงานศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ดีเด่นและก็น ามาพฒันาแต่การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาระหว่างศูนยต์น้แบบ
และสมาชิกเครือข่ายท าให้ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกิจกรรมร่วมกนั มีมุมมองการ
บริหารและจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลายข้ึน (ธนวฒัน ์นามสมมติ, 2558) 

 
 การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาเร่ิมจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบประสานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับต าบล อ าเภอ และจังหวดัท่ีมี
มาตรฐานนอ้ยกวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น มีความ
พร้อมด้านงบประมาณ เวลา และสมคัรใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย เพื่อเขา้ร่วมประชุมรับฟัง
หลกัการด าเนินงานท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบท่ีจะด าเนินการตามโครงการ ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บร่วมกนั หลงัจากนั้นจะคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามคุณสมบติัมากท่ีสุด จ านวน 5 แห่ง เพื่อ
เป็นเครือข่ายร่วมพฒันาและท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการในลกัษณะการลงนามความร่วมมือ 
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(MOU) ระหว่างศูนยต์น้แบบและศูนยเ์ครือข่าย มีการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย มีขอ้ตกลง 
ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัร่วมกนั ก าหนดให้ศูนยฯ์เครือข่ายส ารวจขอ้มูลศกัยภาพของแต่ละศูนยฯ์
เป็นตวัก าหนด  
 
 

          หลงัจากท่ีศูนยไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นศูนยต์น้แบบทางเรากไ็ดป้ระชาสัมพนัธ์ไปใน
พ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงใหเ้ขา้มาร่วมประชุมรับฟังแนวทางการด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมเครือข่าย ปรากฎว่ามีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวนมากให้ความ
สนใจแต่ทางเราจ าเป็นตอ้งคัดเลือกเพียง 5 แห่งเท่านั้นตามท่ีส่วนกลางก าหนดแต่ก็เปิด
โอกาสให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายโดยไม่ต้องท า
ขอ้ตกลงความร่วมมือในบางกิจกรรมได ้(นภสัสร นามสมมติ, 2558) 

     

 จากการศึกษายงัพบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบแม่ข่ายและสมาชิกเครือข่ายมี
การประสานเครือข่ายสนบัสนุนหรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนโดยอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยูเ่ดิม
ในรูปของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติและความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกบับุคคล กลุ่มคน องคก์าร และบุคคลในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียงในการ
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กในด้านการบริจาคส่ิงของ การร่วมจดั
กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของศูนยฯ์สู่ชุมชน  
 

          ท่ีผ่านมาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก็มีการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายในชุมชนอยู่แลว้
เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด ผู ้ปกครอง ผู ้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือร่วมกนัพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมวยั โดยประสานผา่นโทรศพัท ์และหนงัสือเชิญ แต่ไม่มีการท า MOU แต่พ่ีวา่มนัดีนะเรา
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันทั้ งดา้นวิชาการ การจัดกิจกรรมดา้นการบริหารทั่วไป ต่อมา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัสสส.ในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเพ่ือร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และช่วยกนัพฒันาศูนยเ์ด็กเลก็ในต่างอ าเภอซ่ึงศูนยฯ์
ของพ่ีกไ็ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นศูนยต์น้แบบน าร่องการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายท าใหพ่ี้มี
เครือข่ายมากข้ึนจากระดับต าบล ขยายไปสู่ระดับอ าเภอ และยงัได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางดว้ย (มณีวฒัน์ นามสมมติ, 2558)  
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 1.3  การประสานเช่ือมโยงเครือข่าย 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและการวิเคราะห์เอกสารพบวา่ลกัษณะการ
ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการประสานและเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
 1.3.1  การเช่ือมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท างานระหว่างศูนย์พ ัฒนาเ ด็ก เล็กกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินต้นสังกัดและคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงบุคคล หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารและจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประกอบดว้ยเครือข่ายภายในไดแ้ก่ระหวา่งหวัหนา้ศูนยฯ์ ครูผูดู้แล
เด็ก บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ และ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี  รองนายก ปลัด สภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ แผนพฒันาศูนยฯ์ การอนุมติัและ
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย ์และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาและ
ครูอย่างต่อเน่ือง บุคลากรทางการศึกษาได้แก่  ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การ
ส่งเสริมดา้นส่ือการเรียนการสอน การประสานระหว่างฝ่ายบริหารและศูนยฯ์ และการหนุนเสริม
การพฒันาครูและเด็ก 
 

          การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพจ าเป็นตอ้งมีการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกนัระหว่างครูผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ บุคลากรทางการศึกษาและคณะ
ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนใหญ่พ่ีจะเร่ิมปรึกษากับท่านปลดั และ
นักวิชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบดูแลศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยตรงเพ่ือวางแผนการจัดสรร
งบประมาณ และขอสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ เช่นส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองเล่นในสนามเด็ก
เล่น และการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือจะไดน้ าไปเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (วรเศรษฐ ์นามสมมติ, 2558 ) 
 

  1.3.2  การเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอก พบวา่ มีกลไกการเช่ือมโยงกบัเครือข่าย 
2 รูปแบบ คือ 
 1.  เครือข่ายร่วมพฒันา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบประสานเช่ือมโยงกบั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสมาชิกเครือข่าย สถานะของสมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกนั ทุกคนอยูใ่น
ฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) 
คือความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อน มากกวา่ ความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง (Vertical Relationship) ในลกัษณะ
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เจา้นายลูกน้อง  มาเช่ือมโยงกนัเพื่อตอ้งการพฒันาการบริหารศูนย์พฒันเด็กเล็กในด้านวิชาการ 
งบประมาณ  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและดา้นบุคลากร ซ่ึงมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบแม่
ข่ายเป็นหน่วยประสาน (ดงัภาพประกอบท่ี 3)  ในส่วนของการประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมพฒันาตามโครงการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเร่ิม
จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบจะท าการประสานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆภายในจงัหวดัและอ าเภอใกลเ้คียง  โดยมีหลายวิธี ทั้งหนงัสือจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกเทศมนตรี ตน้สังกดัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ ถึง นายกเทศมนตรี นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย เป็นลักษณะหนังสือเชิญ หนังสือแจ้ง 
หนงัสือประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการประสานดว้ยวาจา โทรศพัท์ ผูป้ระสานงานเครือข่ายระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคือปลดั นักวิชาการศึกษา ท่ีประสานงานกบั
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายใตก้ารก ากบัของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูป้ระสานงานเครือข่ายภายในระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ภายในสมาชิกเครือข่ายมกัไม่มีความชดัเจนแต่จากการศึกษาพบวา่มีแต่หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และครูผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณลกัษณะผูน้ าตามธรรมชาติคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสาน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 รูปแบบการประสานและเช่ือมโยงเครือข่ายร่วมพฒันาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
 2.  เครือข่ายสนบัสนุน จากการศึกษาพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ
และสมาชิกเครือข่ายมีการประสานเช่ือมโยงขอความร่วมมือกบัภาคประชาสังคม ไดแ้ก่ ผูป้กครอง 
ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น วดั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ ภาคเอกชน ไดแ้ก่ ร้านคา้ ห้างร้าน 
ผูป้ระกอบการ ห้างสรรพสินคา้ โรงงาน ท่ีอยู่ในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สถานีอนามยั โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั 
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          ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของพ่ีไดป้ระสานขอความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆในชุมชนเช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะประสานใหเ้ขา้มาช่วยดูแลเร่ืองการดูแลสุขภาพ การฉีด
วคัซีน การจดัประสบการณ์ดา้นสุขอนามยั  การจดัเมนูอาหารเพ่ือใหเ้ด็กไดรั้บโภชนาการท่ี
ครบถ้วน และการเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการดูและสุขภาพเด็กให้ถูก
สุขลกัษณะ เป็นตน้ (ชยัพล นามสมมติ, 2558) 

   

 นอกจากน้ียงัมีการประสานโรงเรียน สถาบนัการศึกษา และ NGO 
ในลกัษณะของการเขา้มามีส่วนร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกิจกรรมพฒันาการจดัการเรียน
การสอน การดูแลรักษาสุขภาพ และกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ การระดมสรรพก าลงั ระดมทุน 
ระดมทรัพยากร และเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของศูนยฯ์ โดยเช่ือมโยงประสานกบัภาคี
เครือข่ายต่างๆ ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อประสานงานอยา่งเป็นทางการ
จะใช้วิธีการประชุมประจ าเดือน การประชุมตามความเร่งด่วน จดัอบรม  สัมมนา และการติดต่อ
ประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการใชโ้ทรศพัทน์ดัหมายหรือพูดคุยตามโอกาส การประสานงานส่วน
ใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก เป็นผูป้ระสานกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น  ผูป้กครอง ใหเ้ขา้มาม่ีสวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
 

            ศูนยฯ์เชิญผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายช้ีแจงแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยฯ์และขอความร่วมมือผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมกิจกรรม ร่วมระดมทุน ระดมทรัพยากร ในโอกาสต่างๆ เพ่ือร่วมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเช่นร่วมถอดผา้ป่าสามคัคี การจดัตั้ งกองทุนสนับสนุน ร่วมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกศูนยฯ์ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เป็นตน้ (มนีวฒัน,์ 2558)  

           
 นอกจากน้ีครูผูดู้แลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กตันหยงลุโละ จังหวดั
ปัตตานียงักล่าวเก่ียวกบัการประสานเครือข่ายสนบัสนุนไวว้า่ 
 

 ในส่วนตวัพ่ีการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเขา้ร่วมพฒันาการบริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มองวา่เป็นจุดประกายส่ิงเลก็ๆเร่ิมจากการเชิญชวนผูป้กครองและผูน้ าทอ้งถ่ิน
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีในการเขา้มาร่วมกนัพฒันาการจดัการศึกษา
และยอมเปิดใจในส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ีจะพฒันาเดก็ปฐมวยัร่วมกนั เพราะผูป้กครองและชุมชน
เป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดศูนยฯ์และเด็กมากท่ีสุดถา้บุคคลเหล่าน้ีมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและเห็นความส าคญัจึงจะเขา้มามีส่วนร่วม (แวซานียะ 
นามสมมติ, 2558) 
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 จากการศึกษายงัพบว่าการเขา้มามีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของ
เครือข่ายสนบัสนุนยงัมีส่วนร่วมนอ้ยโดยเฉพาะการดึงให้ผูป้กครองและชุมชนในการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผา่นมาผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ และ
องคก์รต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม และร่วมมือเม่ือทางศูนยพ์ฒันาเด็ดเล็กร้องขอหรือขอความร่วมมือเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางศูนยฯ์จดัในวนัส าคญัต่างๆในส่วนของการระดมทุน ทรัพยากร พบวา่ยงัมีจ  านวน
นอ้ยเน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชนบทผูป้กครองและชุมชนมีรายไดน้้อยแต่จะ
สนับสนุนโดยการถอดผา้ป่าสามคัคี และบริจาควสัดุอุปกรณ์บ้างเป็นบางคร้ังคราวและพบว่า
เครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเกิดจากการส่งเสริมและสนบัสนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือหมดงบประมาณสนบัสนุนหรือส้ินสุดโครงการศูนยต์น้แบบและศูนย์
สมาชิกเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมโครงการขาดการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงกนัและไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 

          การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาระหว่างศูนย์พฒันาเด็กเล็กด้วยกนัเป็นส่ิงท่ีดีและมี
ประโยชน์แต่พอส้ินสุดโครงการส่วนใหญ่เครือข่ายก็ไม่ได้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัเน่ืองจากไม่มีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงาน ครูส่วนใหญ่ตอ้งดูแลเด็กและจดั
กิจกรรมท่ีศูนยจึ์งไม่ค่อยมีเวลาในการประสานงาน  (วีระ นามสมมติ, 2558)  
 

 แต่กลบัพบว่าเม่ือส้ินสุดโครงการเครือข่ายสนบัสนุนหรือเครือข่าย
ธรรมชาติในชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและสมาชิกเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาการบริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนทั้งในดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรม การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานดา้นต่างๆ การสนบัสนุนงบประมาณ การ
ระดมทรัพยากร เน่ืองจากเห็นความเปล่ียนแปลงในดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนครูมีพฒันาการ
ดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้และมีความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง เด็กและชุมชนมากข้ึน ลูกหลาน
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนจึง
เกิดความไวว้างใจ และเช่ือใจการจดัการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 

 การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกบัศูนยต์น้แบบพ่ีวา่ดีท าใหศู้นยฯ์ไดน้ าความรู้กบัมา
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้ งด้านวิชาการการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การพัฒนา
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ิมข้ึน และเดก็ในศูนยมี์พฒันาการท่ีดีทั้งดา้นร่างการ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ส่งผลใหผู้ป้กครอง และชุมชน มีความพึงพอใจและมัน่ใจในการบริหารและ
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การจดัการศึกษาของศูนยฯ์และเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มากข้ึน (นงเยาว,์ 
2558) 

     

 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่าเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 2 รูปแบบ คือ1) เครือข่ายร่วมพฒันาระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเกิดจากการจดัตั้งและส่งเสริมจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสนับสนุน
งบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2) เครือข่ายสนบัสนุน
หรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยูเ่ดิมในรูปของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ
และความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด าเนินงานกบับุคคล 
กลุ่มคน องคก์าร และบุคคลในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง ประกอบดว้ยเครือข่ายภายในและเครือข่าย
ภายนอกองคก์รเพื่อร่วมกนัพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพดงัแสดงในภาพท่ี 4 
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 1.4   ดา้นโครงสร้างของเครือข่าย 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กดา้นโครงสร้างของเครือข่ายพบวา่ลกัษณะโครงสร้างของเครือข่ายประกอบดว้ยศูนย์
พฒันาเด็กแม่ข่าย (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ) ท าหน้าท่ีประสานงานและเป็นหน่วยงานหลกัใน
การท างานของเครือข่าย มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ต่างต าบล 
ต่างอ าเภอเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือท่ีเรียกวา่ลูกข่าย เพื่อร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆของเครือข่ายเช่น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การอบรม การสัมนา การศึกษาดูงาน การนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงาน มีการประสานงานเช่ือมโยงกนัระหวา่งแม่ข่ายกบัลูกข่าย และระหวา่งลูก
ข่ายด้วยกันเองในบางโอกาส โครงสร้างของแม่ข่ายและลูกข่ายมีบุคคล กลุ่มคน องค์การและ
หน่วยงานต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนการท างานของเครือข่ายหรือท่ีเรียกวา่เครือข่ายธรรมชาติในแต่ละ
พื้นท่ีเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลตน้สังกดั กองการศึกษา ผูป้กครอง องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ให้การสนบัสนุนดา้นการระดมสรรพ
ก าลัง ระดมทรัพยากร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  รวมทั้ ง
สนบัสนุนดา้นแหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ดงัค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี  
 

 โครงสร้างเครือข่ายเป็นลกัษณะแนบราบมีศูนยฯ์แม่ข่ายเป็นแกนน าในการประสาน
การด าเนินงาน การจดัฝึกอบรม การเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ใหก้บัลูกข่าย และลูกข่าย
จะมีการประสานกนัเองบา้งในบา้งคร้ังเน่ืองจากการเดินทางสะดวกกว่ามาหาแม่ข่ายเพราะ
ศูนย์ลูกข่ายบางแห่งมีกิจกรรมท่ีโดดเด่นเช่นส่ือการเรียนการสอนท่ีมากจากนวตักรรม
ทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเองได ้และศูนยฯ์แม่ข่ายและลูกข่ายมีการประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการ
ด าเนินงาน และสนบัสนุนการบริหารจดัการศูนยฯ์ อยู่แลว้แต่ไม่เป็นทางกา (วรเศรษฐ์ นาม
สมมติ, 2558) 

     

 นอกจากน้ีเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบมีลกัษณะของเครือข่ายแนวนอน
เป็นโครงสร้างเครือข่ายท่ีเนน้การประสานงาน การมอบหมายงานและความร่วมมือในแนวราบเป็น
หลกั อาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างแกนน าท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย ส่วนใหญ่
เป็นลักษณะกลไกบริหารเครือข่ายของกลุ่มเครือข่ายประชาคม โครงสร้างเครือข่ายจึงให้
ความส าคญักบัแกนน าหรือผูน้ าเครือข่ายซ่ึงภาวะผูน้ าของเครือข่ายมีความส าคญัมากในการผลกัดนั
ไปสู่ความส าเร็จของผลงาน เครือข่ายท าการแต่งตั้ งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ซ่ึง
ประกอบดว้ยนายกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัเทศบาล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมาจาก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเครือข่ายเพื่อร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในการ
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บริหารโครงการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผล มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการผูรั้บผิดชอบโครงการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและเครือข่าย จดัท าเอกสารการประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์ 
เครือข่าย 
 

 การด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้รามีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมาจากแม่ข่ายและลูกข่าย
และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพ่ือท าหนา้ท่ีประสานและ
ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมต่าๆของเครือข่ายโดยมีการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัเพ่ือร่วมกนั
วางแผน ออกแบบกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัท าเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 
ท่ีส าคญัเรามีการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกนั (นภสัสร นามสมมติ, 
2558) 

     

 1.5  ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องเครือข่าย 
 พบว่าเครือข่ายศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมเครือข่ายเพื่อ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและยกระดับมาตรฐานการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 2) ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ให้กบัเด็ก 3) พฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเครือข่ายให้มีการพฒันาการสมบูรณ์ตามวยัครบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์
จิตใจ ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา 4) พฒันาความรู้ ทกัษะบุคลากรทางการศึกษาและครูผูดู้แลเด็ก
ในดา้นการบริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
แม่ข่ายและลูกข่าย  
 

 ในดา้นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเครือข่ายในคร้ังน้ีเราตอ้งการใหค้รู
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยท์ั้งดา้นบุคคลากร ดา้นวิชาการ ดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและดา้นอ่ืนๆ
และยงัเป็นการกระตุ้นให้ผูบ้ริหาร ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการศูนยฯ์ และภาคี
เครือข่ายทั้ งในแม่ข่ายและลูกข่ายเขา้ร่วมวางแผนพฒันาการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ
ร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพและผ่านเกณฑม์าตรฐาน (ปิยนนัท์ นาม
สมมติ, 2558) 

     
 นอกจากน้ีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนนาออ้ยค าสะอาด จงัหวดัสกลนคร 
ไดก้ล่าวเสริมเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของเครือข่ายวา่ 
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 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ายคือวัตถุประสงค์หน่ึงของเครือข่าย 
เน่ืองจากการท างานร่วมกนัศูนยฯ์ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งปันความรู้ท่ีเป็น
ประโยชนซ่ึ์งกนัและกนัในเครือข่าย เพราะพ่ีคิดว่าศูนยต์น้แบบอาจจะมีกระบวนการจดัการ
ท่ีดีในหลายๆดา้นซ่ึงเป็นแบบอย่างให้สมาชิกเครือข่ายแต่ในอีกมุมหน่ึงในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายกอ็าจจะมีส่ิงๆดี มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ บางศูนยฯ์ ท่ีพ่ีพบมีกิจกรรม
หลายอย่างท่ีศูนยฯ์พ่ียงัไม่มีก็มีนะ ดงันั้นเราควรจะเปิดโอกาสให้แต่ละศูนยฯ์ไดน้ าเสนอ
ศกัยภาพของศูนยต์นเองออกมาเพ่ือจะไดว้างแผนกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ
และสามคัคีของเครือข่าย และยงัเป็นการส่งเสริมให้ศูนยฯ์ไดท้ าการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ศูนยต์นเองวา่เป็นอย่างไร เพ่ือจะไดรู้้ว่าจะตอ้งด าเนินการอะไรบา้งท่ีจะพฒันาศูนยใ์หมี้การ
บริหารจดัการท่ีดีและผา่นเกณฑม์าตรฐาน (มณีวฒัน์ นามสมมติ, 2558) 
 

 1.6  บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกเครือข่าย 
 จากการศึกษาพบว่าสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยแม่ข่าย ลูกข่าย และภาคี
เครือข่ายของทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายท่ีท าหน้าท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกเครือข่ายพิจารณาจาก โครงสร้างของเครือข่าย โดยแยก
เป็นบทบาทหน้าท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นแม่ข่าย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นลูกข่าย ตลอดจน
ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.6.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหรือแม่ข่ายมีการเตรียมพร้อมในการ
ด าเนินงานถ่ายทอดความรู้ประประสบการณ์ใหก้บัลูกข่ายโดยการพฒันาโครงสร้างคณะท างานและ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในองค์การเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและวตัถุประสงค์ของโครงการให้ครู
ผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ และร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพศูนยฯ์เพื่อเตรียมการ
วางแผนการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ พฒันาองคค์วามรู้ในดา้นการบริหารทัว่ไป 
การบริหารงบประมาณ การพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล 
ช่วยจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกพร้อมทั้งสาธิตการจดักิจกรรม ร่วมกบัผูดู้แลเด็กผูน้ า
ชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้บัศูนยส์มาชิกเครือข่ายให้ค  าปรึกษาในการ
ด าเนินงานและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายให้
เกิดประสิทธิภาพ พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของเครือข่ายเพื่อประชาสัมพนัธ์ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ  
 

 ส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีศูนย์ด าเนินงานเป็นการจัดอบรมให้กับลูกข่าย ประชาชน
ผูป้กครองในพ้ืนท่ี จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นิเทศ ประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
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ศูนยเ์ดก็เลก็เครือข่าย 5 ศูนยฯ์ เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของสมาชิกเครือข่าย และน าผลการ
ประเมินมาวางแผนปรับปรุง แกไ้ข ในประเด็นท่ียงัไม่สามารถด าเนินงานได ้และติดต่อ
ประสานงานกบัลกูข่าย และหน่วยงานต่างๆเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ (พรศิริ นามสมมติ, 2558)  

 

 นอกจากน้ีครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตนัหยงลุโละ จงัหวดัปัตตานี
ท่ีวา่ ไดก้ล่าวเสริมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของแม่ข่ายวา่ 
 

 ศูนยฯ์มีการจดัอบรมการท าหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการจดัท าหลกัสูตร แผนการจดัประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้ทั้ง 5 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเครือข่าย เก่ียวกบัการท าหลกัสูตรสถานศึกษา สอนวิธีการเขียนหลกัสูตร 
ขั้นตอนการเขียนหลกัสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบต่างๆของหลกัสูตรท่ีจ าเป็นตอ้งมีเพ่ือ
น าไปใชใ้นการสอนใหมี้คุณภาพใหก้บัเด็ก และการสอดแทรกบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินเขา้
ไปเพ่ือน าไปใชไ้ดต้ามประสบการณ์ความเป็นจริง (แวซานียะ นามสมมติ, 2558 ) 

    

 1.6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกข่ายให้ความร่วมมือกับแม่ข่ายในการศึกษา
ศกัยภาพการบริหารจดัการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของตนเองเพื่อน ามาก าหนดแผนการด าเนินงาน  
กิจกรรม โครงการของเครือข่าย และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ครู 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ผูป้กครอง และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการศูนยฯ์  ลูกข่ายแสวงหาความรู้และเรียนรู้การท างานจากแม่ข่าย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมเพื่อการเป็นแม่ข่ายต่อไปนอกจากน้ียงัส่งเสริม สนบัสนุนครู
ผูดู้แลเด็ก ครูผูช่้วย ให้น าหลกัสูตรการจดัการศึกษาของแม่ข่าย มาบูรณาการในการจดัท าแผนการ
จดัประสบการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของตนเองหรือร่วมกันพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาของลูกข่ายให้สอดรับกบัความตอ้งการของชุมชนมีการจดัท าส่ือการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสมกบัแผนการจดัประสบการณ์ และจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้  

 
 ลูกข่ายตอ้งน าความรู้ท่ีไดรั้บจากแม่ข่ายมาถ่ายทอดใหก้บัครู คณะกรรมการบริหาร
ศูนย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือใหศู้นยมี์การบริหารจดัการท่ีดี
และเตรียมท่ีจะถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกอ่ืนต่อไป (จินตฐิ์ตา นามสมมติ, 2558) 
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 1.6.3  บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายสนบัสนุนประกอบดว้ย  
 1. เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นเครือข่ายท่ีมีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะ
ผูป้กครอง จากการศึกษาพบวา่ผูป้กครอง และ ชุมชน ไม่ค่อยเสนอตวัเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่เขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร้องขอเช่นการ
ประชุมผูป้กครอง ซ่ึงเป็นเพียงการแจง้ให้ทราบ ผูป้กครองนกัเรียนไม่ค่อยไดแ้สดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะอะไร เพราะเช่ือวา่ทางศูนยด์ าเนินการก็ดีอยูแ่ลว้  
 

 พ่ีไม่ค่อยไดเ้สนอแนะอะไร มาฟังเฉยๆว่าเคา้จะท าอะไรบา้ง ครูให้มาพ่ีก็มาส่วน
ใหญ่ก็จะเช่ือครูนัน่แหละ เพราะครูเคา้จะรู้ทุกอย่าง บางทีก็ใหผู้สู้งอายุท่ีเป็นตาเป็นยายมา
ประชุมแทนเพราะพ่ีตอ้งท างาน (เกวลิน นามสมมติ, 2558) 

      

 ในขณะท่ี ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น 
ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเช่นเขา้ร่วมท ากิจกรรมในวนัส าคญั
ต่างๆเช่นปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัครู ร่วมก าหนดนโยบายและมาตรการของชุมชน  เชิญชวน
เครือข่ายใหเ้ขา้มาร่วมมือ ผลกัดนัการด าเนินงานพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและระดมทรัพยากร งบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ร่วมจดักิจกรรมเพื่อหารายไดจ้ดัซ้ืออุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ในส่วนของกิจกรรม
ระดมทุนและทรัพยากร ส่วนใหญ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะร้องขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมระดม
ทุน ชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการระดมทุนโดยการใหค้วามร่วมมือเพราะเห็นวา่เป็นหนา้ท่ี การระดม
ทุนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหไ้ดง้บประมาณเพื่อน าเงินมาพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก 
 กลุ่ม ชมรม กองทุนหมู่บา้นได้แก่ กลุ่มแม่บา้น ชมรมผูสู้งอายุ เขา้
มาร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ร่วมด าเนินงาน ร่วมจดัประสบการณ์เรียนรู้ดา้น
อาชีพ และอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชมรมแม่บา้นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม) เขา้ร่วมดา้นการดูแลสุขภาพ  
 วดั ปราชญช์าวบา้นร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน  
เผยแพร่ สนบัสนุนการด าเนินงาน ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เจา้
อาวาสวดั หรือคณะสงฆเ์ขา้มาสอนสวดมนตไ์หวพ้ระให้กบัเด็ก หรือจดัสถานท่ีเพื่อให้เด็กออกไป
เรียนรู้จากสถานท่ีจริงในวดั เป็นตน้ เช่นเด่ียวกบั ปราชญ์ชาวบา้น ท่ีเขา้มาจดักิจกรรมการเสริม
ประสบการณ์ร่วมกบัครูผูดู้แลเด็กเช่น สอนดนตรีพื้นบา้น สอนท าส่ือท่ีผลิตจากธรรมชาติ สอนจกัร
สาน เป็นตน้ 
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 ท่ีผา่นมาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความมือจากผูป้กครอง ในการน าตน้ไมม้าร่วมปลูก
ในศพด.เพ่ือพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูน้ าชุมชน ประชาชน
ในชุมชนเขา้มาช่วยซ่อมแซมอาคารเรียน และจดัท าสถานท่ีให้นกัเรียนไดมี้ท่ีรับประทาน
อาหารท่ีถกูสุขลกัษณะ และจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียนใหมี้ความ
น่าอยู่มากข้ึน และพ่ียงัไดเ้ชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในชั้น
เรียนดว้ย (ปิยะนนั นามสมมติ, 2558 ) 

       

 2.  เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทั้งด้านวิชาการและทรัพยากรจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักพบว่ามีหน่วยงาน
ดงัต่อไปน้ีเขา้มาร่วมสนบัสนุนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งแม่ขาย
และลูกข่าย 
  หน่วยบริการสุขภาพเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป  สาธารณสุขอ าเภอ สาธารณสุขจงัหวดั จากการสัมภาษณ์
พบว่าเป็นหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ และส่ือสุขภาพท่ี
เก่ียวข้องเป็นพี่เล้ียงและให้ค  าปรึกษาในการด าเนินงาน  เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลการ
ด าเนินงาน จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน อบรมให้ความรู้แก่
ครูและผูป้กครองเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของเด็กให้ถูกสุขลกัษณะ มาฉีดวคัซีนให้เด็กและร่วมจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ใหเ้ด็ก บางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มาดูแลเร่ืองอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ให้ถูก
หลักโภชนาการด้วย  ซ่ึงมาเป็นประจ าและสม ่าเสมอ  หน่วยงานเหล่าน้ีส่วนหน่ึงได้เข้ามา
ด าเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามภารกิจของหน่วยงานอีกส่วนหน่ึงในบทบาทให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ทั้งแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

 ส าหรับพ่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้มาด าเนินงานร่วมกบัศูนยฯ์และมีความต่อเน่ืองส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ และจงัหวดั โดยเขา้มาดูแลเร่ืองสุขภาพ ตรวจร่างกาย ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพเดก็ใหแ้ก่ครูและผูป้กครอง (ไกรวฒัน ์นามสมมติ, 2558) 

   

 โรงเรียนได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนด้านส่ือการเรียนการสอน และด้าน
วชิาการต่างๆ และเขา้มามีบทบาทเก่ียวกบัการเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และสนบัสนุน
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การประกนัคุณภาพการศึกษาและ
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การบริหารจดัการทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แต่การสนบัสนุนของโรงเรียนมีไม่มากนกัจะพบ
เพียงบางแห่งและบทบาทส่วนใหญ่ก็เป็นไปในลกัษณะของการใหค้  าปรึกษาแนะน า 
 สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง เขา้มามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในรูปแบบการเขา้มา
ฝึกสอน การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก จดัท าส่ือการเรียนการสอน  แต่ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กส่วนใหญ่ยงัไม่มีเครือข่ายสถาบนัดา้นการศึกษาและตอ้งการประสานกบัสถาบนัการศึกษาแต่ไม่
ทราบวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรจึงท าใหเ้ครือข่ายสถาบนัการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมเพียงบางพื้นท่ี
เท่านั้นและส่วนใหญ่มาจากการประสานของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นักวิชาการ
ศึกษา  
 

 ท่ีผ่านมาศูนยพ่ี์ก็เคยมีมหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีส่งนกัศึกษาหลกัสูตรดา้นปฐมวยัเขา้มา
ฝึกประสบการณ์การสอนและร่วมท ากิจกรรมกบัศูนยฯ์ซ่ึงพ่ีคิดว่ามนัมีประโยชน์มากๆเด็กก็
จะไดเ้รียนรู้กบัพ่ีๆนกัศึกษาท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่มีการน าองคค์วามรู้ วิธีการสอนใหม่ๆมาใชแ้ต่
พอมีกฎระเบียบเก่ียวกบัสถานท่ีฝึกงานตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐานในดา้นต่างๆ จึงมีเพียงแค่
นักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมเป็นบางคร้ังคราว ในส่วนตัวพ่ียากให้มีความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาแต่เราไม่รู้จกัเป็นการส่วนตวัการจะประสานกเ้ป็นไปไดย้าก ถา้เป็นไปได้
พ่ียากใหผู้บ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระสานให ้(ยินดี นามสมมติ,  2558) 

     

 อบต. เทศบาล ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ร่วมวางแผนและก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือกนัทุกขั้นตอน สนบัสนุนงบประมาณ สนบัสนุน
การจดัปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการสูงจะ
ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน  
 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
และแผนพฒันาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานและการ
บริหารทัว่ไปของศูนยแ์ละเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัชุมชน การร่วม
ระดมทุนการพฒันาดา้นต่างๆ คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์มีบทบาทอยา่งมากในการร่วมระดมทุน
เพื่อพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กมีทั้งในลกัษณะของการขอบริจาค การจดัให้มีการท าบุญ เช่น การทอดผา้ป่า 
ทอดกฐินหรือการเก็บเงินจากผูป้กครองนกัเรียนโดยตรงเพื่อน ามาสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีความเขม้แข็งในดา้นการบริหารส่วนใหญ่มี



145 
 

คณะกรรมการท่ีเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีบาง
แห่งคณะกรรมการมีครบตามโครงสร้างแต่ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน และเขา้มามี
ส่วนร่วมนอ้ย 
 

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเป็น
ตวัแทนจากภาคส่วนในชุมชนและตามบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการฯพ่ีมองว่ามีบทบาทมาก
ต่อศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แต่พ่ีกลบัพบว่าคณะกรรมการยงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่มากนกั เพราะยงั
ไม่เข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บางท่านก็ติดภารกิจมา
ประชุมไม่ไดทุ้กคร้ัง (ปราณี นามสมมติ, 2558) 

 3.  ภาคเอกชน 
 ภาคเอกชนเช่นห้างร้าน สถานประกอบ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า 
และร้านคา้ในชุมชน ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน อาหารกลางวนั รางวลัในการจดั
กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเช่นงานกีฬาสี การแข่งขนัทางวชิาการ หรือในการจดักิจกรรมในวนั
ส าคญัต่างๆ ท่ีทางศูนยฯ์ไดจ้ดั นอกจากน้ีสถานประกอบการบางแห่งยงัมีการจดัท าโครงการร่วมกบั
ศูนยฯ์ เป็นประจ าทุกปี หรือมีการจดัท าหนงัสือขอความร่วมมือจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการจดัการ
แสดงในเทศกาลต่างๆท่ีทางภาคเอกชนด าเนินงาน 
 

 พ่ีมองว่าภาคเอกชนใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
นะ  เพระทุกคร้ังท่ีศูนยฯ์มีการจดักิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ หรือวนัส าคญัต่างๆ ร้านคา้ หา้งร้าน
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีจะร่วมบริจากถว้ยรางวลั ขนม อาหารกลางวนั และวสัดุอุปกรณ์ เสมอ (ธนชั
ชา นามสมมติ, 2558) 

   

 นอกจากน้ีผู ้น าเครือข่ายครูจังหวดัพัทลุง ยงักล่าวเสริมเก่ียวกับ
บทบาทของเอกชนในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไวว้า่ 
 

 ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์น้อยแต่ส่วนใหญ่จะสนับสนุน
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เงินรางวลั หรือเงินบริจาคเพ่ือมาบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
และห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ีเ ม่ือมีการจัดงานวันเด็ก ว ันข้ึนปีใหม่ ก็มีการขอความ
อนุเคราะห์การแสดงของเดก็ในศูนยพ่ี์ไปแสดงดว้ย (ปราณี นามสมมติ, 2558) 
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1.7  กจิกรรมของเครือข่าย 
 จากการศึกษาพบว่าศูนยต์น้แบบและศูนยลู์กข่ายมีการจดักิจกรรมร่วมกนัเพื่อ

เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การระดมทรัพยากร มีการจดัประชุม
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในเครือข่ายเช่น การจดัท าแผนยุทธศษสตร์ แผนการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ เป็นตน้ มีการจดันิทรรศการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้
พบปะกนั มีการประชุมคณะท างานตามความเหมาะสม มีการนิเทศก์ประเมินผลการท างานของ
เครือข่าย และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของเครือข่าย โดยจดันิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
รวมทั้ งเผยแพร่ผลงาน ให้หน่วยงานอ่ืนๆได้รับทราบและได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างตามความ
เหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.7.1  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแม่ข่าย (ศูนยต์น้แบบ) เสนอขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียด
ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงวิธีการแนวทางการพฒันาท่ีศูนยต์น้แบบจะด าเนินงาน ส ารวจ
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายเพื่อเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรค
ของศูนยเ์ครือข่ายและน าขอ้มูลมาวางแผนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพของศูนยเ์ครือข่ายให้ได้
มาตรฐานใกลเ้คียงหรือระดบัเดียวกนักบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบจึงท าให้ศูนยเ์ครือข่ายร่วมมือ
ร่วมใจในการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยั และยกระดบัมาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อไป 
โดยคณะท างานของศูนย์ตน้แบบไดด้ าเนินการและประชุม แนะน าแนวทางในการปฏิบติัให้กบั
คณะผูบ้ริหาร คณะครูผูดู้แลเด็ก ตัวแทนผูป้กครอง ชุมชนและผูท่ี้เก่ียวข้องได้เข้าใจแนวทาง
ด าเนินการ 

 1.7.2  ประชุมเชิงปฏิบัติผู ้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์
ตน้แบบและศูนย์ลูกเครือข่าย เพื่อวางแผนด าเนินการด้านการจดัอบรม การจดัท าหลกัสูตรของ
สถานศึกษา โดยสอดแทรกบริบทของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
การจดัท าหลกัสูตร ดา้นการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ มาบรรยายให้ความรู้สมาชิกเครือข่าย
เก่ียวกับการท าหลักสูตรสถานศึกษาสอนวิธีการเขียนหลักสูตรขั้นตอนการเขียนหลักสูตร
สถานศึกษา องคป์ระกอบต่างๆของหลกัสูตรท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพื่อน าไปใชใ้นการสอนให้มีคุณภาพ
ใหก้บัเด็ก และการสอดแทรกบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินเขา้ไปเพื่อน าไปใชไ้ดต้ามประสบการณ์ความ
เป็นจริงทั้ งน้ีเครือข่ายมุ่งหวงัให้บุคลากรครูปฐมวยัในศูนย์ฯมีความรู้สามารถจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 โดยแบ่งหลกัสูตรตามช่วงอายุของเด็กปฐมวยัตามพฒันาการท่ีเกิดข้ึน 
สามารถประยกุตห์ลกัสูตรสถานศึกษาโดยการสอดแทรกบริบทภายในทอ้งถ่ินของเครือข่าย เพื่อให้
เด็กไดเ้รียนรู้จริง จากประสบการณ์จริง ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และมีพฒันาการพร้อมทั้ง 4 ดา้น คือ 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร่วม
แลกเปล่ียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กให้สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง โดยยึดเด็กเป็น
ศูนยก์ลาง  ผลิตส่ือการเรียนรู้ น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ใหก้บัเด็กอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมตามบริบท 

 1.7.3  จดัอบรมเร่ืองการท าส่ือและวสัดุการเรียนการสอน บุคลากรครูปฐมวยั
ในศูนยเ์ครือข่ายมีความรู้เก่ียวกบัการท าส่ือและวสัดุการเรียนการสอนนวตักรรมท่ีหลากหลาย และ
ส่ือท่ีท าตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก ส่ือท่ีท าอาจเป็นวสัดุเหลือใช้
น ามาประดิษฐส่ื์อนวตักรรมท่ีใหค้วามกบัเด็ก เป็นส่ือนวตักรรมจากธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

 1.7.4  ด้านสุขภาวะของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายบางแห่งได้
ด าเนินการจดัท าคลีนิคผูป้กครองตรวจสุขภาพ และตรวจช่องปาก ในด้านของอาหารกลางวนั 
อาหารเสริม และน ้ าด่ืม ผูดู้แลเด็กไดรั้บการอบรมเร่ืองโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั และไดน้ ามา
จดัรายการอาหารให้เด็กไดรั้บสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในจ านวนท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการใน
หน่ึงวนัโดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบหรือแม่ข่ายเชิญเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขมาให้ความรู้ในการ
ดูแลรักษาสุขอนามยัใหก้บัลูกข่าย 

 1.7.5  ศูนยต์น้แบบจดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดวิธีการเขียน
แผนการเรียนการสอนให้กบัศูนยเ์ครือข่าย ท าให้ครูผูดู้แลเด็กไดเ้ขา้ใจกระบวนการเขียนแผนการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั เกิดทกัษะในการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ และบูรณาการส่ือท่ีอยูใ่นบริเวณทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงคณะท างานของศูนยต์น้แบบไดป้ระเมิน
จากการออกนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของศูนยเ์ครือข่าย  

 1.7.6  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายจากผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งและใหก้ารสนบัสนุนการท างานของเครือข่าย การนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลเป็น
อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีท าในเครือข่าย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการนิเทศก์และ
ประเมินผลจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือให้การสนับสนุนการท างานของเครือข่าย เช่นประเมินว่า
ผลงานท่ีเกิดข้ึนดีมากน้อยเพียงใด มีส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เครือข่ายด าเนิน
กิจกรรมต่อไปได ้ 
 

 การด าเนินงานของเครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้า และเพ่ือประเมินว่าระหว่างการด าเนินงานมีส่ิงท่ีต้อง
ปรับปรุง หรือช้ีแนะเพ่ิมเติมอย่างไร สมาชิกเครือข่ายจะไดน้ ามาปรับปรุงให้ดีข้ึน เพราะท่ี
ผา่นมากิจกรรมนิเทศ ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นระยะทาง จึงท าใหค้ณะกรรมการนิเทศเดินทาง
ไปนิเทศศูนยฯ์ลกูข่ายไม่ไดทุ้กท่ีและไม่ต่อเน่ือง (ถาวร นามสมมติ, 2558) 
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 1.7.7  จดันิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานของเครือข่าย โดยน าเสนอผล

การเปล่ียนแปลงด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึนมาให้เพื่อนในเครือข่ายได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัทั้งระดบัพื้นท่ี ระดบัภาค และระดบัประเทศ  

 ดา้นกิจกรรมของเครือข่ายพบว่าการวางแผนการท างานร่วมกนัของแม่
ข่ายและลูกข่ายท่ีผ่านมามีการวางแผนร่วมกนัน้อยแม่ข่ายและลูกข่ายส่วนใหญ่ยงัไม่มีแผนพฒันา
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีชัดเจน ประกอบกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่เขา้ใจกระบวนการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของศูนยว์่าเป็นอย่างไรท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบางกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามท่ีตอ้งการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การติดตามและประเมินผลยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงในทุก
พื้นท่ีเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นระยะทาง ดา้นเวลา และบุคคลท่ีจะไปประเมินและการบริหารจดัการ
เครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีการเช่ือมโยงกนัในหลายระดบันั้นยงัไม่มีการมีน าเอาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ มาใชใ้น
องคก์าร มีแค่เพียงใชโ้ทรศพัท ์และ โปรแกรมไลน์ กบัสมาชิกเครือข่ายในการส่งขอ้มูล ข่าวสาร 
กิจกรรม เป็นระยะๆ เท่านั้น 
 

 การด าเนินกิจกรรมต่างๆของศูนยฯ์ท่ีผ่านมาไม่กิจกรรมท่ีหลากหลายเน่ืองจากศูนย์
เครือข่ายส่วนใหญ่ยงัไม่มีการจดัท าแผนพฒันาและโครงการดา้นการส่งเสริมเครือข่ายและ
ครูผูดู้แลเดก็ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของศูนยฯ์เพ่ือ
น ามาประกอบการจัดท าแผนร่วมกันระหว่างเครือข่ายจึงท าให้ได้ข้อมูลบางส่วนไม่
ครอบคลุมกบัปัญหาท่ีจะร่วมกนัพฒันา (ปราณี นามสมมติ, 2558) 

 1.8  ด้านการสร้างความน่าเช่ือถือของเครือข่าย  
 พบว่าการสร้างความน่าเช่ือถือในการจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี

ประเด็นส าคญัอยู ่3 ประการคือ  
  1.8.1  การสร้างความไวว้างใจจากการสัมภาณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลพบว่าหัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้และเด็กและ ผูช่้วยครู มีการประชุมร่วมกนัในวางแผนการจดัการศูนยใ์นเร่ือง
วิชาการการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กบัเด็กซ่ึงถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดรวมตวั
ตวัเป็นเครือข่าย เน่ืองจากผูป้กครองชุมชนส่วนใหญ่คาดหวงัให้ลูกหลานมีพฒันาการท่ีดีทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนหลังจากนั้นเร่ิม
ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผูบ้ริหาร หน่วยงาน ในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้เห็นความส าคญัในดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน 
และส่ือการเรียนการสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมพฒันาการเด็ก สามารถอ่านออกเขียนได้ รวมถึงความ
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สะอาดปลอดภยั ในบริเวณโรงเรียน การมีอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ และจากการสัมภาษณ์ยงั
พบว่าถ้าระบบการบริหารจดัการภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ มีความ
ชดัเจนและสามารถส่ือสารให้ผูป้กครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายสนบัสนุนอ่ืนๆไดรั้บรู้ถึงปัญหา 
และความส าคญัในกิจกรรมดงักล่าวร่วมกนั ซ่ึงน าไปสู่การรวมตวัเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง เพราะถา้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถจดัการในประเด็นตรงน้ีไดป้ระชาชนจึงเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีจะส่ง
บุญหลานมาเรียนและนอกจากน้ีการรวมกลุ่มเครือข่ายเกิดจากการเขา้มามีส่วนร่วมร่วมของผูท่ี้
ประสบปัญหาในเร่ืองเดียวกนัเช่น ครูในฐานะท่ีเป็นผูส้อน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ผูบ้ริหาร
อปท.ในฐานะผูก้  าหนดนโยบาย ผูป้กครอง ชุมชน ในฐานะท่ีส่งบุญหลานเขา้มาศึกษาและภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆในฐานะท่ีเป็นผูส้นับสนุน มีแนวคิดร่วมท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้ามา
แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ร่วมกนั 
 

 ความไวว้างใจพ่ีว่ามนัน่าจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอน 
มาใหพ้วกพ่ีรับทราบบา้งวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท าอะไรไดบ้า้งเพ่ือใหพ้วกพ่ีเช่ือมัน่ในระบบ
การบริหารและการจดัการศึกษาใหก้บัลูกๆ ส่วนใหญ่ผูป้กครองก็จะมองว่าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเป็นสถานรับเล้ียงเด็กพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลก็จะน ามาฝากไวค้รูผูดู้แลเด็กสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ทุกภาคส่วนเห็นว่ามีความตั้งใจจริงท่ีจะพฒันาระบบการจดัการในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทั้ งเร่ืองการวางแผนการจัดประสบการณ์ การจัดส่ือการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ การดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภยั และพฒันาการของเด็ก ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
การส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมมากอยิ่งข้ึน (นงคล์กัษณ์ นามสมมติ,  2558) 

                   

  นอกจากน้ี นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง กล่าวเสริมเก่ียวกบัการสร้างความน่าเช่ือถือของเครือข่ายวา่ 
 

 พ่ีมองวา่การสร้างความไวว้างใจมนัข้ึนอยู่กบัระยะเวลาและผลงานท่ีปรากฎ  เพราะ
การท างานพฒันาในดา้นต่างๆจะใชเ้วลาแค่ 4 เดือน 8 เดือนคงเป็นไปไม่ได ้ความไวว้างใจ
มนัจะเกิดข้ึนหลงัสุดเลย พ่ีว่าผูป้กครอง ชุมชน จริง ๆ แลว้เคา้ให้ความส าคญักบัตวัครู 
ผูบ้ริหาร มากกว่าช่ือเสียงของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ถา้เราอยากท างานกบัชุมชนใหส้ าเร็จ ส่ิง
ส าคญัตอ้งดูวา่ดูวา่ใครท าอะไร  เขาศรัทธาใคร ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตอ้งสร้างกลไกของการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก็ตอ้งมีแผนพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจน
ทั้ งแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี แผนปฏิบัติการ และแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม  ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก ผูป้กครอง ขอ้มูลชุมชน เป็นตน้ (นภสัสร นาม
สมมติ, 2558) 
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  ในส่วนของการสร้างแรงจูงใจเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสสส.และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นในขั้นตอนการประสานงานงานให้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกศูนย์
ตน้แบบตอ้งมีการช้ีแจ้งวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจะให้
เกิดข้ึน อย่างชดัเจน และแม่ข่ายและสมาชิกเครือข่ายตอ้งทราบว่าจะไดป้ระโยชน์อย่างไรจากการ
เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี  
 1.8.2  การวดัผลผลการด าเนินงานพบว่าด้านการวดัผลการด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีการสรุปผลการด าเนินงานด้านจดัการศึกษาของเด็กเพื่อรายงานให้กบัผูป้กครอง
ทราบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินภาคการศึกษา ในส่วนของการรายงานผลใน
ภาพรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ และประเมินผลเป็นระยะๆเป็นประจ าทุกเดือน  ส่วนใหญ่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูป้กครอง ชุมชน ทราบถึงกิจกรรมท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดด้ าเนินการว่ามีอะไรบา้งอย่างต่อเน่ือง 
ในส่วนของการวดัผลการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่ายร่วมพฒันาพบว่าศูนย์ต้นแบบมีการ
ประชุมร่วมกบัศูนยลู์กข่ายเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ และมีการออกนิเทศงานศูนยลู์ก
ข่ายบา้งแต่ไม่ต่อเน่ืองเพราะระยะทางระหวา่งแม่ข่ายและลูกข่ายอยูไ่กลกนั และผูนิ้เทศก์ของแม่ข่าย
ก็มีงานประจ า และช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกไม่หลากหลาย
เช่น ไม่มีเอกสารแจก ไม่มีการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในสถานศึกษา ไม่มีเวบ็ไซต ์ของ
ศูนยฯ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือบางแห่งมีเฟสบุ๊ค  มีเวบ็ไซต ์ แต่ไม่มีการอพัเดท
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ทุกภาคส่วนไม่ทราบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินการท า
กิจกรรมอะไรบา้งและมีบทบาทหนา้อยา่งไรหรือมีความกา้วหนา้ในการพฒันาศูนยเ์ป็นอยา่งไรบา้ง 
 2.  ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    1.  ปัญหาดา้นการบริหารทัว่ไป 
    1.1  ผูบ้ริหารและนักการเมืองทอ้งถ่ินบางแห่งไม่มีความรู้ และประสบการณ์
ด้านการจดัการศึกษา จึงไม่ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาปฐมวยัมองว่าการศึกษาเป็นการ
ด าเนินงานท่ีเห็นผลช้า เป็นเร่ืองไกลตวั ได้คะแนนเสียงน้อย ได้ผลไม่คุม้กบังบประมาณท่ีตอ้ง
จดัสรรไป ไม่เหมือนกบัการท างานด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือด้านสาธารณูปโภคท่ีเห็นผลเร็ว 
ส่งผลให้การจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงันอ้ย ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน
จดักิจกรรมภายในศูนย ์ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารบางส่วนมีวิสัยทศัน์ และเห็นความส าคญัของการ
จดัการศึกษาแต่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารและการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็กบางคร้ังจึงส่ือสารและเขา้ใจไปคนละทิศทางกบัครูผูส้อนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จึง
ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ความตอ้งการของชุมชน   
   1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มียุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งผลให้ไม่มี
โครงการดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วน
ใหญ่จะเป็นดา้นการพฒันาอาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอน การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
   1.3  แผนพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและลูกข่ายไม่มีการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายจึงไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุนกิจกรรมดา้นเครือข่ายเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง 
   1.4  ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรไดแ้ก่การไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืนๆ
นอ้ย ระบบการบริหารไม่เอ้ืออ านวยใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากร ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก  
   1.5  ระเบียบและขั้นตอนการท างานมีความยุง่ยาก ไดแ้ก่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินโครงการกระบวนการขออนุมัติจดัซ้ือและจดัจ้างใช้ระยะเวลานาน กฎระเบียบไม่
เอ้ืออ านวย  
          1.6  ขาดความชดัเจนและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ นโยบาบของรัฐ
มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลใหภ้าระงานดา้นการจดัการศึกษามีเพิ่มมากข้ึนตามนโยบายและมีการ
สั่งการอยา่งกระทนัหนั จึงท าให้ขาดความชดัเจนในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารระดบัสูงแยกส่วนการ
ท างานระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและกลุ่มงานอ่ืนๆ และใชอ้ านาจในการบริหารงานโดยค านึงถึง
พวกพอ้งของตนเองมากเกินกว่าความตอ้งการครูผูดู้แลเด็กและเด็ก การบริหารงานทอ้งถ่ินขาด
ความโปร่งใส่ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ท าใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอกไม่เช่ือมัน่
ในการบริหารจดัการดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและนิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในเมืองมากกวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.7  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งมีการเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหารบ่อย 
เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีท าให้นโยบายด้านการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กไม่
สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
  1.8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีนโยบายและแผนงานการสร้างความร่วมมือกับ
ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ และสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ น้อย การติดต่อประสานงานระหว่าง
ภายในหน่วยงานและภายนอก ยงัไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
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  1.9  วิถีชีวิตของผูป้กครอง ชุมชน ในพื้นส่วนใหญ่ตอ้งท างานไม่มีเวลาในการ
ดูแลลูกหลานเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในเขตความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบาง
แห่งไม่ดี ผูป้กครอง ชุมชน มีฐานะยากจน ตอ้งออกไปท างานเพื่อหาเล้ียงชีพ เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  เพราะผูป้กครองท างานไม่มีเวลามาส่งบุตร
หลาน หรือบางคร้ังเด็กมาเรียนไม่สม ่าเสมอ ภาระหนา้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นปู่  ยา่ ตายาย เล้ียงดูและมา
รับมาส่ง ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง ในดา้นการขอความร่วมมือใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในด้านต่างๆเช่น การพฒันาการเรียนรู้ การร่วมวาง
แผนการด าเนินงาน การร่วมกิจกรรม การร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการร่วม
ระดมทรัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากร เป็นตน้ 
  1.10  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กแม่ข่ายและลูกข่ายขาดองค์ความรู้ในด้านการจดัเก็บ
ขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่เก็บขอ้มูลในลกัษณะของแฟ้มขอ้มูลไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเ้พื่อให้เกิดความคล่องตวัและรวดเร็วในการน าขอ้มูลมาใชแ้ละเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
เครือข่าย 
   2. ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล 
 2.1  กองการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัขาดบุคลากรทาง
การศึกษา จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งยงัไม่มีหัวหน้าฝ่ายหรือ
ผูอ้  านวยการกองการศึกษาท่ีมีวุฒิทางการศึกษาโดยตรงแต่จะมีนกัวิชาการท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและ
ประสานงานในด้านต่างๆเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงบางส่วนก็ไม่ได้จบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิด้าน
การศึกษามาโดยตรงส่งผลใหป้ฏิบติังานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไม่มีประสิทธิภาพงานส่วนใหญ่จึงไปอยูก่บัหวัหนา้ศูนยฯ์และครูผูดู้แลเด็ก  

 2.2  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่มีครูผูส้อนท่ีไม่เพียงพอกบัจ านวนเด็กและครูมี
ภารกิจรับผิดชอบหลายดา้นเช่นจดัการเรียนการสอน เตรียมอาหาร จดัเตรียมส่ือการเรียนการสอน
จดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก การมีกิจกรรมดา้นการสร้างเครือข่ายและส่งสริมการมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน ท าให้ครูมีภาระหน้าท่ีเพิ่มข้ึนจึงท าให้ปฏิบติัภารกิจไม่ต่อเน่ืองและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กส่วนใหญ่ยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีส านกังานซ่ึงจะท าหนา้ท่ีดา้นเอกสาร การประสานงานติดต่อกบัภาค
ส่วนต่างๆ 
  2.3  ครูผูดู้แลเด็กขาดการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมต่อเน่ืองทั้ง
ดา้นการจดัการศึกษาและการบริหารจดัการในศูนยพ์ฒันาเด็ก โดยจากการศึกษาพบวา่ครูส่วนใหญ่
จบการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุดา้นการศึกษาระดบัปฐมวยั แต่ท่ีผา่นมาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดส้นบัสนุนส่งเสริมโดยการท าความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในการจดัหลกัสูตรการเรียนการ
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สอนดา้นปฐมวยัโดยตรงท าใหค้รูผูส้อนในศูนยพ์ฒันาเด็กมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณวุฒิมากข้ึน แต่
ก็พบวา่ครู ผูดู้แลเด็กเล็กท่ีปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางคน ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ด้านวิชาการ การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ การจดัท าหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ผูป้กครอง ชุมชน และขาดทกัษะการสร้างการมีส่วนร่วมและขาดแรงจูงใจในการท างาน 
    2.4  ขาดการประสานงานหรือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่ ขาดความ
เข้าใจในการส่ือสารการด าเนินงานและขาดการประชาสัมพนัธ์งานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อ
ผู ้ปกครอง ชุมชนและผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง การแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ มีความล่าช้า  การ
ประชาสัมพนัธ์งานกิจการของศูนยฯ์และกิจกรรมต่างๆ ยงัไม่ทัว่ถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดังานใน
วนัท่ีผูป้กครอง ชุมชน มีเวลาวา่งไม่ตรงกนั ท าใหมี้ปัญหาการประสานงาน 
    2.5  บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งยงัขาดความรู้ความขา้ใจ
ในกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย แผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันาสามปี และ
แผนปฏิบติัการ และแผนต่างๆยงัมีกระบวนการด าเนินงานท่ีไม่ไดม้าจากความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ส่วนใหญ่หัวหน้าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก ครูผู ้ดูแลเด็กจะร่วมกันด าเนินงาน และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีมียงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายนโยบายการ
จดัการศึกษา ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
   2.6  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ท าให้ไม่มีความเขม้แข็งพอท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย ก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้งน้ีเน่ือง
คณะกรรมการบางส่วนยงัไม่ใช่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่าง
แทจ้ริงวิธีการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ส่วนใหญ่มาจากการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือไม่ก็เป็นการตดัสินใจเลือกของสภาทอ้งถ่ิน  
    2.7 บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารฯ ผู ้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ขาดคความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานดา้นเครือข่าย 
ในทางปฏิบติัระบบราชการยงัอาศยัแนวคิดเร่ืองระบบตวัแทนท่ีรัฐเขา้ไปด าเนินการให้ทุกอยา่งท า
ให้การท างานยงัขาดความเข้าใจและด าเนินการร่วมกนัอย่างเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบนัเป็นเร่ืองยาก
เพราะการท างานในรูปเครือข่ายจะตอ้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ลกัษณะ
ดงักล่าว ท าใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงของเครือข่ายและท าใหก้ารท างานระบบเครือข่ายตามความหมาย
ท่ีแทจ้ริง 
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   2.8  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและลูกข่ายขาดบุคลากรสายสนบัสนุนท าหนา้ท่ี
ประสานและเช่ือมโยงเครือข่ายและรับผดิชอบงานดา้นเอกสารการด าเนินงานเครือข่าย  
   2.9  บุคคลากรของศูนยบ์างส่วนยงัไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน
ดา้นเครือข่ายมองวา่ภารกิจดงักล่าวเป็นการเพิ่มภาระงาน 
   2.10  บุคลากรของศูนยข์าดทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันางาน
ดา้นการบริหารจดัการศึกษาและการบริหารงานดา้นเครือข่าย 
   3. ปัญหาดา้นการบริหารงบประมาณ 
    3.1  งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัสรร
งบประมาณดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาค่อนขา้งนอ้ยและไม่
เพียงพอ มีข้อจ ากัดการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ และไม่มีการจัดสรร
งบประมาณในการพฒันาบุคลากรอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
   3.2  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและลูกข่ายยงัขาดความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี
รายรับรายจ่าย และใชเ้งินให้อยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุน และงบประมาณจากการ
ระดมทุน 
   4. ปัญหาดา้นการประเมินผลการด าเนินงานงาน 
   4.1  ขาดการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบยงัไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่เก็บโดยใชแ้ฟ้มเอกสาร ขาดเครืองมือในการประเมินผลงานเชิงคุณภาพ มี
การประเมินผลงานล่าช้าและขาดหลักฐานหรือร่องรอยในการด าเนินงานและยงัไม่สามารถ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวงจร  PDCA 
    4.2  ขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่าง
สม ่าเสมอ และขาดการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพฒันาเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3.  ผลการศึกษาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายดงัน้ี  

 3.1 ความต้องการของผู ้บริหารในการหนุนเสริมด้านการจัดการเครือข่าย
ประกอบดว้ย 
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3.1.1 ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าโครงการพฒันาขีดความสามารถ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายให้ต่อเน่ืองและมีรูปแบบและขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีชดัเจน 

3.1.2  ตอ้งการให้มีการจดัสรรงบประมาณให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเพื่อ
พฒันาแหล่งเรียนรู้หรือในการจดัประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดและพฒันา
คุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งย ัง่ยนืยิง่ข้ึน 

 

 ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนให้มีโครงการพฒันาขีดความสามารถ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในรูปแบบเครือข่ายและมีการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองเพราะท่ีผา่นมาผมวา่มนัเห็นผลในการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายก็ใหค้วามสนใจ ต่ืนตวัในการเขา้ร่วมพฒันาศูนยฯ์ของตนเอง 
และมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนถา้มีการส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองน่าจะท าให้มีการขยายเครือข่าย
มากข้ึนในอนาคต (นุชากร นามสมมติ,  2558) 
 

    3.1.3  ตอ้งการใหมี้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายระดบัต าบลให ้
เขม้แข็งเน่ืองจากสามารถด าเนินเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมได้ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นการเร่ิมตน้จากเครือข่ายระดบัต าบลสู่เครือข่ายเชิงพื้นท่ีต่อไป 

 3.2  ความตอ้งการของครูผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายประกอบดว้ย 
3.2.1  ตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัมีการก าหนดนโยบาย 

สนบัสนุนงบประมาณดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั  

3.2.2  ตอ้งการใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือไป
ยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัอุดมศึกษา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ร
เอกชน องคก์รภาครัฐ และ องคก์รต่างๆเพื่อเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดม
สรรพก าลงั ระดมทุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

 

 พ่ียากท าความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ีเพราะสถาบนัการศึกษาจะไดเ้ขา้
มาช่วยแลกประสบการณ์เรียนรู้ และใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการศึกษา
แต่พ่ีไม่รู้จะประสานอย่างไรถา้เป็นไปไดก้็ยากจะให้ผูบ้ริหารและนักวิชาการศึกษาช่วย
ประสานให ้(ชยัพล นามสมมติ, 2558) 

          

3.2.3  ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กซ่ึง
ประกอบดว้ย แผนยทุธศาสตร์ แผนสามปี แผนปฏิบติัการเพราะท่ีผา่นมาครูผูดู้และเด็กส่วนใหญ่ยงั
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ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณเพื่อรองรับแผน 

3.2.4 ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา
ผูบ้ริหารควรเขา้มามีบทบาทและร่วมด าเนินงานอยา่งจริงจงั 

3.2.5  ตอ้งการให้ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุนและส่งเสริม
ครูผูดู้แลเด็กใหเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกอบรม และเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายทุกคน  

3.2.6  ตอ้งการใหมี้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง  

3.2.7  ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย 
 3.3  ความตอ้งการของผูป้กครอง/ชุมชน  
  3.3.1  ตอ้งการให้ครูผูดู้แลเด็กเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทัว่ถึงและสามารถวาง
แผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่ือการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจดัประสบการณ์  มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินเพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีดี
และเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมถึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และเป็นแรงจูงใจ
ให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานมาเขา้รับการศึกษาและเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมากข้ึน  

  ส าหรับพ่ีส่ิงท่ีพ่ีต้องการคือแค่ศูนย์ฯมีการดูแลเอาใจใส่เด็ก มีการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กให้มีความพร้อมและมีพัฒนาการท่ีดี ข้ึนและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด แค่น้ีพ่ีก็พอแล้วส าหรับเด็กเล็ก และพ่ีมองว่า ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
แรงจูงใจใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยฯ์ไดเ้ป็นอยา่งดี (เกวลิน นามสมมติ, 2558) 

      

  3.3.2  ต้องการให้ครูผูดู้แลเด็กมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับเด็ก ผูป้กครอง และ 
บุคคลอ่ืนๆ  
  3.3.3  ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัควรปรับปรุงและ
ส่งเสริมในเร่ืองส่ือการเรียนการสอนของเด็กจดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งานวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นเด็กมีสภาพดี ปลอดภยัพร้อมท่ีใชง้าน และสวนสมุนไพร, สวนดอกไม,้ ในศูนย์
เด็กเล็ก สะอาด และมีความปลอดภยั   
  3.3.4  ดา้นการมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัชุมชน ควรปรับปรุงและ
ส่งเสริมในเร่ืองการใหชุ้มชนมีการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
อย่างต่อเน่ือง มีการเยี่ยมเยือนบา้นเด็กเพื่อขอค าแนะน าด้านการจดัประสบการณ์พฒันาเด็กจาก
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ผูป้กครอง และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มาร่วมในการจดัการเรียนการสอนของเด็ก 
เช่นกิจกรรมเล่านิทาน เป็นตน้ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนให้มากข้ึน 
ในช่วงวนัหยดุ ซ่ึงผูป้กครองสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมพร้อมกนั เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพเด็กและ
พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ตารางท่ี 11 สรุปความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ล าดบั กลุ่ม ความต้องการเกีย่วกบัการจดัการเครือข่าย 
1 ผูบ้ริหาร      1 .ต้องการให้หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องจัดท าโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เครือขา่ย
ใหต้่อเน่ืองและมีรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
     2.ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ตน้แบบเพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือในการจดัประสบการณ์
ใหแ้ก่นกัเรียน เพ่ือเป็นการต่อยอดและพฒันาคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ตน้แบบใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งย ัง่ยนืยิง่ข้ึน 
    3.ตอ้งการให้มีการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายระดบัต าบล
ให้เขม้แข็งเน่ืองจากสามารถด าเนินเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นการเร่ิมตน้จาก
เครือข่ายระดบัต าบลสู่เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ีต่อไป 

2 ครูผูดู้แลเด็ก    1.ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัดมีการก าหนด
นโยบายสนับสนุนงบประมาณดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั 
   2.ตอ้งการใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือ
ไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัอุดมศึกษา องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั(อบจ.)องคก์รเอกชน องคก์รภาครัฐ และ องคก์รต่างๆเพ่ือเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมสรรพก าลงั ระดมทุน
และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
   3.ตอ้งการให้มีการจัดฝึกอบรมการจัดท าแผนพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กซ่ึง
ประกอบดว้ย แผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี แผนปฏิบัติการเพราะครูผูดู้
และเด็กส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงาน
ดา้นการจดัท าแผนพฒันา และ การจดัท างบประมาณเพื่อรองรับแผน 
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ตารางท่ี 11  สรุปความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ล าดบั กลุ่ม ความต้องการเกีย่วกบัการจดัการเครือข่าย 

  4.ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา
ผูบ้ริหารควรเขา้มามีบทบาทและร่วมด าเนินงานอยา่งจริงจงั 
   5.ตอ้งการใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมครู
ผูดู้แลเด็กใหเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ฝึกอบรม และเขา้ร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายทุกคน 

2 ครูผูดู้แลเด็ก    6.ตอ้งการให้มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง  
   7.ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆดว้ย 

3 ความตอ้งการของ
ผูป้กครอง/ชุมชน 

   1.ตอ้งการให้ครูผูดู้แลเด็กเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทัว่ถึงและสามารถวาง
แผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่ือการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกับแผนการจัดประสบการณ์ มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกับ
บริบทของทอ้งถ่ิน   
    2.ตอ้งการใหค้รูผูดู้แลเด็กมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี กบัเด็ก ผูป้กครองและบุคคล
อ่ืนๆ  
    3.ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย ควรปรับปรุงและ
ส่งเสริมในเร่ืองส่ือการเรียนการสอนของเด็กจดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่าย
ต่อการใชง้าน วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองเล่นเด็กมีสภาพดี ปลอดภยัพร้อมท่ีใชง้าน  
    4.ดา้นการมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกับชุมชน ควรปรับปรุงและ
ส่งเสริมในเร่ืองการให้ชุมชนมีการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยา่งต่อเน่ือง มีการเยีย่มเยอืนบา้นเด็กเพ่ือขอค าแนะน า
ด้านการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กจากผู ้ปกครอง และเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มาร่วมในกิจกรรมของศพด.อยา่งหลากหลายกิจกรรม  

 
  4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลจากการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม ตาม
องค์ประกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเครือข่ายศูนย์
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พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปตามรายละเอียดแบ่งออกดังต่อไปน้ีผล
การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
  4.1  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   ดา้นจุดแข็ง (Strength: S ) พบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัโครงสร้างองคก์ร 
และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
โครงสร้างองค์กรเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก
ตวัแทนทุกภาคส่วน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กแม่ขายและลูกข่ายมีการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันาสามปี และแผนปฏิบติัการ โดยมีการบูรณาการความ
คิดเห็นจากครูผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ สภาพและบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากร มี
การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 ให้
ความร่วมมือกับชุมชนและท้องถ่ินในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี และเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และมีการประสานขอความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารศูนย์ฯ เครือข่ายมีการจดัท าเอกสาร แผนการด าเนินงาน แบบ
ประเมิน ผลการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งสมาชิก ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู ปฏิบติัหน้าท่ีโดย
ไม่ตอ้งอาศยัค าสั่ง บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและ
บริบทของทอ้งถ่ินได้เป็นอย่างดี หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแต่งตั้งจากผูท่ี้มีคุณวุฒิจบการศึกษา
ปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวยัและมีประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 3 ปี ครู
ผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านปฐมวยั และได้รับการพฒันาสมรรถนะในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง มีการประสานภูมิมิปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ครู และผูป้กครอง ส่งผลให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย ตามความถนดัและความสนใจและยงัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบับุคคลภายนอก ผูบ้ริหารระดบัสูงมีเครือข่ายท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก  
 ด้านจุดอ่อน (Weaknesses: W)  พบว่าศูนย์พ ัฒนาเ ด็กเล็ก มีการก าหนด
โครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจ การตดัสินใจยงัรวมอ านาจอยู่ท่ี
ผูบ้ริหารในระดบัสูง  
 

 ศูนยฯ์มีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจไวอ้ย่างชดัเจนแต่เวลาปฏิบติัจริงๆ ก็ไม่ได้
เป็นไปตามโครงสร้างท่ีมี  เพราะไม่ไดก้ าหนดบทบาท อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายไวอ้ย่าง
ชดัเจน ส่วนใหญ่หนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัๆก็จะเป็นของครูผูดู้แลเด็กแต่อ านาจการตดัสินใจ
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ส่วนใหญ่ก็เป็นของผูบ้ริหาร จึงท าให้การท างานบางอย่างเป็นไปดว้ยความล่าช้าและไม่
ต่อเน่ือง (ปราณี นามสมมติ, 2558) 

       

  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนท าให้ตอ้งใช้
ผูดู้แลเด็กรับภาระงานสนบัสนุนควบคู่กนัส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ
สอน และการบริหารจดัการ ขาดกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอยา่งเป็น
ระบบและไม่สอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน บุคลากรของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและ
ไม่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนพฒันาการศึกษาเท่าท่ีควร เช่น ไม่ใช้แผนพฒันาการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนด มีวฒันธรรมท่ีให้
ความส าคญักบัระบบอุปถมัภท์  าใหข้าดความคิดเชิงสร้างสรรค ์ครูปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เต็มตามศกัยภาพ
เน่ืองจากขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารไม่เพียงพอและ ขาด
ความต่อเน่ืองในการจดัสรรงบประมาณ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารและ
การจดั การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถึงผูป้กครอง ชุมชน และสังคม ยงัมีนอ้ยและไม่หลากหลาย
ช่องทาง ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกบักบัผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย
ทางสังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบัองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัมีไม่ครอบคลุมทัว่ถึง การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไม่เป็น
ระบบปัจจุบนั และขาดการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีติดต่องานกบัเครือข่าย ครูขาด
ประสบการณ์ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือ
กบัผูป้กครองและชุมชน ครูผูดู้แลเด็กบางส่วนยงัขาดการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชน ขาดความรู้ความช านาญดา้น ICT ขาดความเขา้ใจการ
จัดท าวิจัยในชั้ นเรียนหรือน าวิจัยมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาไม่ เพียงพอ  
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ยงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่เต็มศกัยภาพเพราะยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี
อยา่งชดัเจน 
 

 ศูนย์มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากตัวแทนทุกภาคส่วนในชุมชน
นบัเป็นส่ิงท่ีดีแต่ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะไม่ไดเ้ขา้มาร่วมอย่างจริงจงัเน่ืองจากไม่มีเวลา
ไม่เขา้ใจแนวทางการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษา และไม่มีการประชุมช้ีแจงก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน (มณีวฒัน ์นามสมมติ, 2558) 

  

  นอกจากน้ีบุคลากรทางการศึกษาและครูผูดู้แลเด็กบางส่วนขาดความตระหนกั
และความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่ครูท่ี
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ปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขาดความทัว่ถึง และไม่ต่อเน่ือง ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูดู้แลเด็ก ขาดความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานรูปแบบเครือข่าย ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและผูบ้ริหารขาดความชัดเจนในการผลักดันนโยบายการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาไปสู่ผูป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัและต่อเน่ือง 
  4.2  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    ดา้นโอกาส (Opportunities: O) พบวา่ ผูป้กครอง ชุมชน และ องคก์รต่างๆ ให้
ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานและเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน และเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครอบครัว 
ชุมชน บุคคล องคก์รต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การปฏิรูปการศึกษาช่วย
ปรับเปล่ียนโครงสร้างในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มี
ความคล่องตวัในการท างาน  กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให้ สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา นโยบายการประกวด แข่งขนั ยกยอ่ง ความส าเร็จและการส่งเสริมความกา้วหนา้ 
ในอาชีพส่งผลต่อขวญัก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็กและเจา้หน้าท่ีสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปทาง
การศึกษามีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย  
 

  ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นโอกาสในการพฒันาการศึกษาผมมองว่ากฎหมาย นโยบาย 
พระราชบญัญติัการศึกษา ท่ีเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบนัในดา้นการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ และถ่ายโอนภารกิจดา้นการพฒันาการศึกษาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมถึงระหว่างอปท.กบัอปท. ดว้ย
กันเอง เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และท าให้เกิดมุมมองท่ี
หลากหลายเพ่ือร่วมกนัพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ (กรวฒัน์ นามสมมติ, 2558) 

  

   นอกจากน้ียงัพบว่าชุมชนพร้อมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรใน
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบในชุมชน สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวยั มากข้ึน ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี วฒันธรรมและมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น ให้ความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมใน
การเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ครู และเด็ก และชุมชนในชนบทส่วนใหญ่มีลกัษณะความ
ผกูพนัเป็นเครือญาติ ความเก้ือกลูผกูพนักนั มีน ้าใจ ความรักสามคัคีกนัภายในชุมชนมีความเสียสละ
และรับผดิชอบต่อส่วนรวม ในขณะท่ีหน่วยงาน องคก์าร และสถาบนัต่างๆให้ความสนใจในการท า
ข้อตกลงความร่วมมือในการท าสัญญาทางการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
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สถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน ท าให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบติังานขององค์กร เพื่อกา้วไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลตลอดจน
ประชาชนมีความเช่ือถือ เช่ือมัน่ และศรัทธาต่อภาพลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ความกา้วหน้า
ของระบบเทคโนโลยดีา้นอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อการบริหารและการจดัการศึกษาและไดรั้บส่งขอ้มูล
ข่าวสารรวดเร็ว ช่วยให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่อผูป้กครอง 
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดส้ะดวก 
  

  ทุกวนัน้ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีครูผูดู้แลเดก็น ามาใชใ้นการส่งขอ้มลูข่าวสารดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ขอความร่วมมือกับผูป้กครอง เช่น ท่ีศูนย์ฯ พ่ีมีการตั้ งไลน์กลุ่มของครูประจ าชั้น กับ
ผูป้กครอง เพ่ือรายงานการจดักิจกรรมของครู และพฒันาการของเด็กให้ผูป้กครองทราบ 
และยงัเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อกบัผูป้กครอง หรือตวัแทนผูป้กครองไดเ้ป็นอย่างดี 
(จตุพร นามสมมติ, 2558) 

    

   ดา้นอุปสรรค (Threats: T) พบวา่ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในปรัชญาและรูปแบบการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงไม่เห็นความส าคญัและเขา้มามีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือภาพลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสายตาของผูป้กครองและชุมชนมอง
ว่าเป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็กจึงไม่ค่อยให้ความส าคญัและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยัจึง
ไม่เห็นความส าคญัและไม่ใหค้วามร่วมมือในการติดตาม วดัประเมินผล และการรายงานผลเก่ียวกบั
ตวัเด็ก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซงทางการเมือง ส่งผลต่อการด าเนินนโยบาย
ท่ีขาดความต่อเน่ืองยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 

 การส่งเสริมใหมี้การกระจายอ านาจดา้นการบริหารจดัการใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็
ด าเนินงานเองในบางภารกิจเป็นส่ิงท่ีดีเช่นการสรรหาบุคลากร การจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น วสัดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน การจดัท าอาหารกลางวนั แต่บางคร้ังครูผูดู้แลเด็กก็ยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการการใชจ่้ายงบประมาณประกอบกบั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 
ยงัไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานจึงก่อใหเ้กิดเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก ในบาง
ภารกิจครูกไ็ม่กลา้ท่ีจะด าเนินงานเพราะกลวัผิดระเบียบ (นภสัสร นามสมมติ, 2558) 
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 นอกจากน้ียงัพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนมากไม่มีนโยบายดา้นการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างศูนย์พฒันาเด็กเล็กด้วยกันเอง จึงท าให้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นน้ี หรือบางแห่งมีนโยบายและแผนงานการสร้างความร่วมมือกบัครอบครัว ชุมชน
และองคก์รต่างๆแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเต็มท่ีเพราะขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหารระดับสถานศึกษาต้องให้ความสนใจนโยบายทาง
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจเร่ืองการประกอบอาชีพมากกว่าเร่ืองการเขา้มามีส่วนร่วม ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัชุมชนในทศันคติเดิมว่าการศึกษาเป็นเร่ืองของสถานศึกษาและรัฐเท่านั้น
เครือข่ายภายในองค์การและเครือข่ายระดบัต าบลยงัไม่เขม้แข็งและมีการประสานงานไม่มีความ
ต่อเน่ือง ผูป้กครองยงัไม่ยอมรับและเช่ือใจการบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัตามสภาพของสังกดั สถานท่ีตั้ง และสภาพ
ชุมชน ระบบเทคโนโลยท่ีีสามารถอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีไม่
เพียงพอเช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต   
 
ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านจุดแข็ง (Strength:S) ด้านจุดอ่อน ( Weanesses : W) 
1.สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างองค์การ
และระบบการบ ริหารง าน ท่ี มี ความ
คล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
2.โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ์ ท่ีมาจากตวัแทนทุกภาคส่วน 
3.ศพด.แม่ขายและลูกข่ายมีการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยแผน
ยุทธศาสต ร์  แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนปฏิบติัการ 

1.ศพด.มีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ
วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การ
ปฏิบัติ ท่ี เ ป็น รูปธรรม  เ ช่น  มีบทบาทหน้า ท่ี
รับผิดชอบชัดเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจ 
การตัดสินใจย ังรวมอ านาจอยู่ ท่ี ผู ้บ ริหารใน
ระดบัสูง  
 2.ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนท าให้ตอ้งใช้
ผูดู้แลเด็กรับภาระงานสนับสนุนควบคู่กันส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจดัการ 
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ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศพด.สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านจุดแข็ง (Strength:S) ด้านจุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
4.การวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีการบูรณาการความคิดเห็นจากผู ้
ครูและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5.ศพด.มีการจัดกิจกรรมท่ี เสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากร 
6.ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู ปฏิบัติ
หนา้ท่ีโดยไม่ตอ้งอาศยัค าสั่ง 
7.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลกัสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
8.ศพด.ให้ความร่วมมือกับชุมชนและ
ท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ประเพณีและเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
9.ครูประสานกบัผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการเขา้ร่วม และสนบัสนุน
ทรัพยากร และงบประมาณในการบริหาร
จดัการศพด 
10.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท า
ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพและ
บริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3.ศพด.ขาดกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการอย่างเป็นระบบและไม่สอดคล้อง
กบันโยบายระดบัประเทศระดบัจงัหวดัและระดบั
ทอ้งถ่ิน  
4.ครูผู ้ดู แล เ ด็ก ส่วนใหญ่ขาดความ เข้า ใจใน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
5.มีวฒันธรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัภท์  า
ให้ขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ครูปฏิบติัหน้าท่ีไม่
เตม็ตามศกัยภาพเน่ืองจากขาดความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง 
6.ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีใช้ในการบริหาร
ไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ืองในการจดัสรร
งบประมาณ 
7.การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารและการจดัการศึกษาของศพด.ถึงผูป้กครอง 
ชุมชน และสังคม ยงัมีนอ้ย 
8.ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารต่อสังคมมีไม่
หลากหลาย 
9.ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
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ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศพด.สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านจุดแข็ง (Strength:S) ด้านจุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
11.หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแต่งตั้งจากผู ้
ท่ีมีคุณวุฒิจบการศึกษาปริญญาตรีทาง
การศึกษาสาขาวชิาเอกอนุบาลหรือปฐมวยั
และมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
12.ครูผู ้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้าน
ปฐมวยั และไดรั้บการพฒันาสมรรถนะใน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
13.ครูผู ้ดูแล เด็กประสานภู มิ มิ ปัญญา
ท้องถ่ินมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ครู 
และผูป้กครอง ส่งผลให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างหลากหลายตามความถนดัและความ
สนใจและยงัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
บุคคลภายนอก 
14.ผู ้บริหารระดับสูงมีเครือข่ายท่ีดีกับ
หน่วยงานภายนอก 
15.ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับ
ความ คิด เ ห็น  เ ปิดโอกาสให้ค รูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา 
 

10.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งศพด.ใน
ระดบัองคก์ารบริหารส่วน ต าบล ระดบัอ าเภอ และ
ระดบัจงัหวดัมีไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 
11.การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ เป็นระบบ
ปัจจุบัน และขาดการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยติีดต่องานกบัเครือข่าย 
12.คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ยงัเขา้มามีส่วนร่วม
ไม่เต็มศกัยภาพเพราะยงัไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
อยา่งชดัเจน 
13.บุคลากรขาดความตระหนกัและความร่วมมือใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
14.การสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูท่ีปฏิบติังาน
ในศพด.ขาดความทัว่ถึง และไม่ต่อเน่ือง 
15.ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก 
ขาดความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานรูปแบบเครือข่าย 
16.ครูขาดประสบการณ์ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
การจดัการเรียนการสอนและการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
17.บุคลากรบางส่วนยงัขาดการวางแผนการจดัการ
เรียนการสอนขาดความรู้ความช านาญดา้น ICTขาด
ความเขา้ใจการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศพด.สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านจุดแข็ง (Strength:S) ด้านจุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
 
 

18.ผู ้บ ริหารบางส่วนขาดความรู้  ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัการบริหารและรูปแบบการจดัการศึกษาใน
ศพด.และขาดความชดัเจนในการผลกัดนันโยบาย
การด าเนินงานดา้นสู่ผูป้ฏิบติัให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัและต่อเน่ือง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านโอกาส  pportunities:O) ด้านอุปสรรค (Threats:T)    
1.ผูป้กครอง ชุมชน และ องค์กรต่างๆ ให้
ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลาน
และเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนใน
กิจกรรมของศพด. 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ีตั้ งอยู่ใน
ชุมชน 
3.ศพด.เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ครอบครัว 
ชุมชน บุคคล องคก์ารต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
4.การปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียน
โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร 
และท าใหมี้ความคล่องตวัในการท างาน  
5.กฎหมายทางการ ศึกษาก าหนดให ้
สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันา คุณภาพ
การศึกษา 

1.ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
ปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยและรูปแบบการ
ด าเนินงานของศพด.จึงไม่เห็นความส าคญัและเขา้
มามีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือ 
2.ภาพลักษณ์ของศพด.ในสายตาของผูป้กครอง
และชุมชนมองวา่เป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็กจึงไม่ค่อย
ให้ความส าคัญและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
3.ผูป้กครองไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการติดตาม วดั ประเมินผล รายงานผล
เก่ียวกบัตวัเด็ก 
4.การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง
ทางการเมือง ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายท่ีขาด
ความต่อเน่ือง 
5.ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ี
ท าใหก้ารบริหารจดั  
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ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศพด.สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านโอกาส (Opportunities:O) ด้านอุปสรรค (Threats:T)    
6.นโยบายการประกวด  แข่ งขัน  ยกย่อ ง 
ความส าเร็จและการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพส่งผลต่อขวญัก าลังใจของครูผูดู้แลเด็ก
และเจา้หนา้ท่ีสถานศึกษา 
7.นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา มีเป้าหมาย
ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  
8.นโยบายการใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ดา้นการศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่ครูผูดู้แลเด็ก 
9.ชุมชนพร้อมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
10.การขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เสริมประสบการณ์เด็กปฐมวยัมากข้ึน 
11.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี 
วฒันธรรมและมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์
ชาวบา้น ใหค้วามสนใจเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เป็นวทิยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ครู และเด็ก  
12.ชุมชนมีลักษณะความผูกพนัเป็นเครือญาติ 
ความเก้ือกูลผูกพันกัน ย ังคงมีวิถีชีวิตแบบ
ชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรักสามัคคีกันภายใน
ชุมชนมีความ เสียสละและ รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

6.การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจัด
จา้ง 
7.สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายด้านการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กด้วยกันเอง จึงท าให้ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นน้ี 
8.การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสถานศึกษาตอ้งให้ความสนใจนโยบาย
ทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม 
9.ศพด.มีนโยบายและแผนงานการสร้างความ
ร่วมมือกบัครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่างๆ
แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี
เพราะขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
10.ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของผูป้กครอง
ไม่ดี ส่งผลให้มีงบประมาณในการสนบัสนุน
และส่งเสริมการศึกษานอ้ย 
11.ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบการ
จดัการความรู้เพื่อใช้ในการพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
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ตารางท่ี 12 สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่ายศพด.สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านโอกาส (Opportunities:O) ด้านอุปสรรค (Threats:T)    
13.หน่วยงาน องค์การ และสถาบันต่างๆให้
ความสนใจในการท าขอ้ตกลง ความร่วมมือใน
การท าสัญญาทางการศึกษาร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
14.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ี
เพิ่มมาก ข้ึน ท าให้ เ กิดการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานขององค์กร เพื่อกา้วไปสู่องค์กรธรร
มาภิบาลตลอดจนประชาชนมีความเช่ือถือ 
เช่ือมั่น และศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
15.ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้าน
อินเตอร์เน็ส่งผลต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว 
16.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่อผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดส้ะดวก 

12.ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนในทัศนคติเดิมว่า
การศึกษาเป็นเร่ืองของสถานศึกษาและรัฐ
เท่านั้น 
13.เครือข่ายภายในองค์การและเครือข่าย
ร ะ ดับ ต า บ ล ย ัง ไ ม่ เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มี ก า ร
ประสานงานไม่มีความต่อเน่ือง 
14.ผู ้ปกครองย ังไม่ยอมรับและเช่ือใจการ
บริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
15.สภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกันตามสภาพของสังกัดสถานท่ีตั้ ง 
และสภาพชุมชน 
16.ระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกในการบริหารจดัการของสถานศึกษา
ไม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จ  

 
 

ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

ด้านโครงสร้าง (Structure)  
จุดแข็ง 
สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างองค์การและระบบการ
บริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ท่ีมาจากตวัแทนทุก
ภาคส่วน 
จุดอ่อน 
ศพด.มีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงคไ์ว้
อย่างชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจนแต่ขาดอ านาจใน
การตดัสินใจ การตดัสินใจยงัรวมอ านาจอยูท่ี่ผูบ้ริหารใน
ระดบัสูง  
ขาดแคลนบุคลากรสายสนบัสนุนท าให้ตอ้งใช้ผูดู้แลเด็ก
รับภาระงานสนับสนุนควบคู่กันส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการ 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 
√ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จ (ต่อ) 

 
 

ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 
. 

 

ด้านกลยุทธ์ขององค์การ 
จุดแข็ง 
ศพด.แม่ขายและลูกข่ายมีการจัดท าแผนพัฒนา
ก า ร ศึ กษ า ซ่ึ งป ร ะกอบด้ ว ย แ ผนยุ ท ธ ศ าสต ร์ 
แผนพฒันาสามปี และแผนปฏิบติัการ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการ 
บูรณาการความคิดเห็นจากผูค้รูและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
จุดอ่อน 
ศพด.ขาดกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการอย่างเป็นระบบและไม่สอดคล้องกบั
นโยบายระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
ทอ้งถ่ิน  
ครูผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจในกระบวนการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญต่อการ
วางแผนพฒันาการศึกษาของศพด.เท่าท่ีควร เช่น ไม่
ใชแ้ผนพฒันาการศึกษาของศพด.เป็นแนวทางในการ
จดัท างบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนด 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 

 
√ 
 

 

 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 

 
√ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จ (ต่อ) 

 
 

ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
 

2 
 

 
1 
 

 

ด้านค่านิยมร่วม (Share value) 
จุดแข็ง 
ศพด.มีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากร 
ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่ตอ้ง
อาศยัค าสั่ง 
จุดอ่อน 
มีวฒันธรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัภท์  าให้ขาด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็มตาม
ศกัยภาพเน่ืองจากขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 

 
 

 

 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

1 
 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) 
จุดแข็ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2546 
ศพด.ให้ความร่วมมือกบัชุมชนและท้องถ่ินในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีและเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ครูประสานกบัผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
การเขา้ร่วม และสนบัสนุนทรัพยากร และงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ`ศพด  
จุดอ่อน 
ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารไม่
เพี ย งพอและข าดคว าม ต่อ เ น่ื อ ง ในกา รจัดส รร
งบประมาณ 

 
 
√ 
 
 
 

 
 
 

 

 
√ 
 
 

 
 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 
 

 
√ 

 

 
 
 
 

 
√ 
 
√ 
 
 

 
√ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จ (ต่อ) 

 
 

ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 

การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหาร
และการจดัการศึกษาของศพด.ถึงผูป้กครอง ชุมชน และ
สังคม ยงัมีนอ้ย 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่อสังคมมีไม่หลากหลาย 
ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกบั
กบัผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศพด.ในระดบั
องค์การบริหารส่วน ต าบล ระดับอ าเภอ และระดับ
จงัหวดัมีไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 
การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไม่เป็นระบบปัจจุบนั และ
ขาดการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีติดต่องาน
กบัเครือข่าย 

√ 
 
 
√ 
 
√ 

 

 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 

√ 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 

1 
 

2 
 
 
 

1 
 

ด้านบุคลากร (Staff) 
จุดแข็ง 
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กแต่งตั้ งจากผูท่ี้มีคุณวุฒิจบ
การศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกอนุบาล
หรือปฐมวยัและมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
จุดอ่อน 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ยงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่เต็ม
ศกัยภาพเพราะยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

2 
 

3 
 

4 
 

บุคลากรขาดความตระหนักและความร่วมมือในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูท่ีปฏิบติังานในศพด.
ขาดความทัว่ถึง และไม่ต่อเน่ือง 
ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ขาดความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานรูปแบบเครือข่าย 

√ 
 
√ 
 
√ 

 

 
 

√ 
 
√ 

 

√ 
 
√ 
 
√ 

 

 
 

1 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

ด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
จุดแข็ง 
ครูผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านปฐมวยั และได้รับ
การพฒันาสมรรถนะในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ครูผู ้ดูแลเด็กประสานภูมิปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เด็ก ครู และผูป้กครอง ส่งผลให้นกัเรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความถนดัและความสนใจ
และยงัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลภายนอก 
จุดอ่อน 
ครูขาดประสบการณ์ในด้านการพฒันาหลักสูตร การ
จดัการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองและชุมชน 
บุคลากรบางส่วนยงัขาดการวางแผนการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีสอดคล้องกับชุมชน 
ขาดความรู้ความช านาญดา้น ICT ขาดความเขา้ใจการ
จดัท าวิจยัในชั้นเรียนหรือน าวิจยัมาพฒันาการบริหาร
และการจดัการศึกษาไม่เพียงพอ 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
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ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
2 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
จุดแข็ง 
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีเครือข่ายท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับความคิดเห็น เปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษา 
จุดอ่อน 
 ผูบ้ริหารบางส่วนขาดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการ
บริหารและรูปแบบการจดัการศึกษาในศพด . และขาด
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ผูบ้ริหารระดับสูงยงัขาดความชัดเจนในการผลักดัน
นโยบายการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาไปสู่ผู ้
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัและต่อเน่ือง 

 
 
√ 
√ 
 
 

 
√ 
 

 
√ 

 

 
 
√ 
 
 
 

 
√ 
 

 
√ 

 

 
 
 
 
 
 

 
√ 
 

 
√ 

 

 
 

1 
 
 

2 
3 

 

ด้านลูกค้า (Custumer) 
โอกาส 
ผูป้กครอง ชุมชน และ องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจต่อ
การศึกษาของบุตรหลานและเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนในกิจกรรมของศพด. 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน 
ศพด.เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชน บุคคล 
องคก์รต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

 

 
√ 
 
 
√ 

 

√ 
 

 

 
√ 
 
 
 
√ 
 

 

 
√ 
 
 
√ 
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ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

ด้านลูกค้า (Custumer) 
อุปสรรค 
ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในปรัชญา
การศึกษาระดบัปฐมวยัและรูปแบบการด าเนินงานของ
ศพด.จึงไม่เห็นความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 
ภาพลักษณ์ของศพด.ในสายตาของผู ้ปกครองและ
ชุมชนมองว่าเป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็กจึงไม่ค่อยให้
ความส าคญัและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
ผูป้กครองไม่เห็นความส าคญัและไม่ให้ความร่วมมือ
ในการติดตาม วดั ประเมินผล รายงานผลเก่ียวกบัตวั
เด็ก 

 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 

 
√ 

 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 

 
√ 

 

 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 

 
√ 

 

 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

 

ด้านสถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
โอกาส 
การปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้างในการ
บริหารจดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร 
และท าใหมี้ความคล่องตวัในการท างาน  
กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให้ สถานศึกษาจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
นโยบายการประกวด แข่งขนั  ยกยอ่ง ความส าเร็จและ
การส่งเสริมความก้าวหน้า ในอาชีพส่งผลต่อขวัญ
ก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็กและเจา้หนา้ท่ีสถานศึกษา 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

4 
 
 

5 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 

ด้านสถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
โอกาส 
นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา มีเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
นโยบายการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
การศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่ครูผูดู้แลเด็ก 
อุปสรรค 
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซงทาง
การเมือง ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายท่ีขาดความ
ต่อเน่ือง 
ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้
การบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายดา้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ยกนัเอง จึงท าให ้
การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผู ้บริหารระดับ
สถานศึกษาตอ้งให้ความสนใจนโยบายทางการเมืองท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่
ละกลุ่ม 
สถานศึกษามีนโยบายและแผนงานการสร้างความ
ร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและองค์การต่างๆแต่ไม่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเต็ม ท่ี เพราะขาดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 

 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ข้อ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

2 

ด้านสภาพเศรษฐกจิ (Economic) 
โอกาส 
ชุมชนพร้อมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร
ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
สามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์เด็ก
ปฐมวยัมากข้ึน 
อุปสรรค 
ภาวะเศรษฐกิจและรายไดข้องผูป้กครองไม่ดี ส่งผลให้
มีงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
นอ้ย 
ขาดงบประมาณสนับส นุนในการจัด กิ จกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบการจดัการความรู้เพื่อ
ใชใ้นการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 

 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

√ 

 
 

1 
 
 
 

2 
 

 
 

ด้านสังคมและวฒันธรรม (Social-Cultural) 
โอกาส 
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม
และมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความ
สนใจเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอด
ความรู้แก่ครู และเด็ก  
ชุมชนมีลกัษณะความผกูพนัเป็นเครือญาติ ความเก้ือกูล
ผกูพนักนั ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรัก
สามคัคีกนัภายในชุมชนมีความเสียสละและรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
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ข้อ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ด้านสังคมและวฒันธรรม (Social-Cultural) 
โอกาส 
หน่วยงาน องค์การ และสถาบนัต่างๆให้ความสนใจ
ในการท าข้อตกลง ความร่วมมือในการท าสัญญา
ทางการศึกษาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน ท าให้ เ กิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลตลอดจน
ประชาชนมีความเช่ือถือ เ ช่ือมั่น และศรัทธาต่อ
ภาพลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อุปสรรค 
ปัญหาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
กับชุมชนในทัศนคติเดิมว่าการศึกษาเป็นเร่ืองของ
สถานศึกษาและรัฐเท่านั้น 
เครือข่ายภายในองค์การและเครือข่ายระดบัต าบลยงั
ไม่เขม้แขง็และมีการประสานงานไม่มีความต่อเน่ือง 
ผูป้กครองยงัไม่ยอมรับและเช่ือใจการบริหารและการ
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
ตามสภาพของสังกดัสถานท่ีตั้ง และสภาพชุมชน 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จ (ต่อ) 

 

 
ข้อ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

แหล่งข้อมูล 

การจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ์ 

การ
สังเกต 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 

ด้านเทคโนโลย ี(Technology) 
โอกาส 
ความกา้วหน้าของระบบเทคโนโลยีดา้นอินเตอร์เน็ต 
ส่งผลต่อการบริหารและการจดัการศึกษาและได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสามารถส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อ
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดส้ะดวก 
อุปสรรค 
ระบบเทคโนโลยท่ีีสามารถอ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาไม่ เพียงพอ(เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทีว ีเป็นตน้) 
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 จากผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในขั้นตอนท่ี 1 ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการสังเกตตามองคป์ระกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย ไดแ้ก่ดา้นโครงสร้าง (Structure)  
ดา้นกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ด้านค่านิยมร่วม (Share value) ด้านระบบการปฏิบติังาน 
(System) ดา้นบุคลากร (Staff)  ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ดา้นรูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) โอกาสและอุปสรรคได้แก่ ด้านลูกค้า (Custumer) ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural) และด้านเทคโนโลย ี
(Technology) ผูว้จิยัน าผลการวเิคราะห์ขา้งตน้เพื่อน าไปประชุมเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อน าไปสู่การพฒันาร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายต่อไป 
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ขั้นตอนที ่2 ผลการถอดบทเรียนวแนวทางปฏิบัติทีด่ี (Good Practices) ในการจัดการครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากผลการสังเกต การสัมภาษณ์ของ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีประสบความส าเร็จ โดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลักประกอบด้วยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกเทศมนตรี  
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นักวิชาการการศึกษา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการเครือข่ายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบและศูนย์พฒันาเด็กเล็กสมาชิก
เครือข่ายจ านวน 16 คน และด าเนินการการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงท าให้เกิดผล
อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัทั้งท่ีส าเร็จหรือลม้เหลวจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยอ็ด ให้เห็นภาพของปัจจยัน าเขา้ ( Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) รวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 2.1  บริบททัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณคุม้สระบวั ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2541 ตามโครงการเด็กผูด้อ้ยโอกาสในเขตเมืองไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนบัถึงปัจจุบนั
เปิดมาแลว้เป็นเวลา กวา่17 ปี โดยเปิดรับเด็กปฐมวยัระดบัก่อนอนุบาล อายุระหวา่ง 2 ขวบ 6 เดือน 
ถึง 4 ขวบ ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีบุคลากรครูและผูดู้แลเด็ก จ านวน 18 คน 
นกัเรียน 180 คน มีหอ้งเรียนทั้งหมด 12 หอ้งเรียนแต่ละห้องเรียนมีนกัเรียน 15 คน อตัราส่วนครูต่อ
นกัเรียนคือ 1 : 15   
 2.2 ผลการการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) ในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  1. ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
 การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีปัจจยัน าเขา้
ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหป้ระสบผลส าเร็จประกอบดว้ย 
 1.1  ปัจจยัภายใน 
  1.1.1 ดา้นกลยุทธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นระบบเพื่อน ามาก าหนดนโยบาย การวางแผนและบริหารจดัการการศึกษา มี
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการประจ าปี และ
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แผนการจดัประสบการณ์ สอดคล้องกบัเป้าหมาย นโยบายการจดัการศึกษา  ศกัยภาพของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และความต้องการของท้องถ่ิน มีวิธีการพฒันาแผนท่ีชัดเจน จดัล าดับกิจกรรม
ปฏิบติังานเป็นเหตุเป็นผล มีการแต่งตั้งคณะผูรั้บผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและจดัในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและมีการจดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างครูผูดู้แลเด็กและนกัวิชาการศึกษา เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน มีคณะท างานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และติดตามประเมินแผน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการพฒันา
คุณภาพประจ าปีใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
   ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาครูผูดู้แลเด็กและบุคลากรยงัไม่
เขา้ใจกระบวนการจดัท าแผนพฒันาต่างๆอยา่งถูกตอ้ง เช่นแผนยทุธศาสตร์  แผนพฒันาสามปี  
  1.1.2 ด้านโครงสร้าง มีการจดัโครงสร้างของศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ี
สามารถบริการและบริหารงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั คือส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาเด็กใน
ทุกๆดา้นในการบริหารจดัการ โครงสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนประกอบดว้ย
หวัหนา้ศูนย ์ ครูผูดู้แลเด็ก เจา้หนา้ท่ีธุรการ ซ่ึงมีการก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หนา้ท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการก าหนดส่วนราชการมารับผิดชอบการ
บริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษา) ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีประสานระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กบั ผูบ้ริหาร 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการและ
ด าเนินการตามแผน มีการสนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อให้ครูสามารถน ามาพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา และส่งเสริมสนบัสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มาก ากบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนร่วมกบัคณะครูผูดู้แลเด็ก
อยา่งจริงจงั มีการประชุมเดือนละ 2 คร้ัง และท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
 1.1.3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารฝ่ายการเมืองประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีด้านการส่งเสริมการจดัการศึกษา มีการก าหนดกฎระเบียบ 
วธีิการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อให ้ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นกัวชิาการศึกษา หวัหนา้ศูนยฯ์และครู
ผูดู้แลเด็กง่ายต่อการน าไปปฏิบติั และมีระบบการประเมินผลการท างานท่ีชัดเจนส่งผลให้การ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนประกอบดว้ยกิจกรรมการด าเนินงาน
ดงัน้ี    
 1.1.3.1 การบริหารงบประมาณ พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและเทศบาลท่ีสังกดัครบถ้วนทุกรายการ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษา และมีการจดัท าแผนการใชง้บประมาณให้เป็นไปตาม
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แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ และมีการระดมทุนจากผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
  1.1.3.2 การบริหารงานวชิาการ มีการน าหลกัสูตรปฐมวยัของกระ
ทรงศึกษาธิการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาเช่นมีการเชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ปราชญ์ชาวบา้น บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นวิทยากรสอนเสริมในบางหน่วยการเรียนรู้ 
และบูรณาการนวตักรรมการสอนแบบมอนเตสซอร่ี (Montessori) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้กบั
เด็กปฐมวยัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงการสอนแบบมอนเตสซอร่ี เป็นทั้งปรัชญา แนวคิด หลกัการ
หลกัสูตรและวิธีการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งแทจ้ริง พฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น 
เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและพัฒนาตามศักยภาพของผู ้เ รียนแต่ละคน มี ส่ือท่ีใช้
ประกอบการสอนท่ีหลากหลายและมีอย่างครบถ้วน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน  มีระบบการวดัและ ประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพมีการก าหนด
สัดส่วนของเด็กต่อครูผูดู้แลเป็นไปตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยูข่องกรมอนามยัจ าานวนเด็ก15 
คนต่อครู 1 คน ในแต่ละกลุ่ม ท าให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง และเป็นปัจจยัส่งเสริม
ให้สามารถด าเนินการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในศูนยฯ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนภายใน ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
มีการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
นอกจากน้ียงัได้จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต และมุ่งเสริมสร้างกิริยา มารยาทท่ีดีอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของสังคม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงั
เปิดรับค าช้ีแนะจากวิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจดัการศึกษา
ปฐมวยั รวมถึงการได้เชิญวิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในการให้ค  าปรึกษาวางแผนการท างานร่วมกบัคณะผูบ้ริหารของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และให้ความรู้และศาสตร์ใหม่ๆ กบัครูผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีพบว่าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็มีผูป้กครองและชุมชนใหค้วามสนใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนจ านวนมาก 
จึงใชว้ธีิการสรรหาโดยวธีิจบัฉลากสร้างโอกาสใหก้บัประชากรในวยั 3 – 5 ปี  
   1.1.3.3 การบริหารจดัการงานธุรการ การเงิน พสัดุครุภณัฑ์ และ
อาคารสถานท่ี มีการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบเช่นจดัท าวารสารวิชาการของทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ถ่ายท าวีดีโอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จดัท าเฟสบุ๊คเพื่อ
เผยแพร่การด าเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนสู่สังคม อย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั มี
ระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอย่างรัดกุม จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก
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รวดเร็วในการให้บริการ ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน และการระดมทรัพยากรจากผูป้กครอง และชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณเป็นผูรั้บผิดชอบท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบไดอ้ยา่งเพียงพอ  
   1.1.3.4 อาคารสถานท่ีเพียงพอกับจ านวนนักเรียนมีการจัด
ห้องเรียนเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการเขา้มาเรียนรู้และท ากิจกรรมเช่นสนามเด็กเล่น ห้องมอน
เตสซอร่ี ห้องเสริมประสบการณ์ ห้องศิลปะ สระว่ายน ้ า และมีการจดัตารางการใช้ห้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ อาคารเรียนและบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษามีความสะอาด ร่มร่ืนและ
สวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อาคารมีความมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั  มีร้ัวรอบขอบชิด  ห้องน ้ า 
สถานท่ีรับประทานอาหาร สะอาด ถูกสุขลกัษณะ   
   1.1.3.5 งานสารสนเทศและการประกนัคุณภาพภายในมีการจดัท า
การประกันคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นระบบ มีแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพฒันางานท่ีชดัเจน  แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบและปฏิบติัตามแผนอย่างจริงจงั  
ครบถว้น  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในเป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลให้
ผูป้กครอง ชุมชน  และหน่วยงานตน้สังกดัทราบ 
  1.1.4 ดา้นบุคลากรและทกัษะความรู้ความสามารถ หัวหน้าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กแต่งตั้ งจากผูท่ี้มีคุณวุฒิจบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาปฐมวยัและมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว        
มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ครูผูดู้แลเด็กมีคุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวยัซ่ึงเป็น
สาขาท่ีตรงกับการดูแลเด็กวยัแรกเกิด - 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ มี
ความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตร จิตวิทยาพฒันาการเด็ก สามารถน าความรู้ความเขา้ใจมาส่งเสริมและ
พฒันาเด็กเป็นรายบุคคล มีทกัษะในการจดัประสบการณ์  กิจกรรมเขา้กบัผูเ้รียนได ้ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวข้อง มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน้าท่ี มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ไดรั้บส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและทศัน
ศึกษาเป็นประจ า ผูบ้ริหารทุกกระดบัเปิดโอกาสให้ผูดู้แลเด็กท างานอย่างอิสระ แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ อยา่งเตม็ท่ี เพื่อน าองคค์วามรู้ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์มาใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยูต่ลอดเวลา
ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์การท างาน มีระบบและกลไกการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และทัว่ถึง โดยพิจารณาความดี
ความชอบท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมีข้อตกลง กติกา ท่ีชัดเจน และมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและพฒันางานอยา่งสม ่าเสมอ  
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   ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ยงัมีบุคลากรบางส่วนยงัขาด
ความสนใจในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และมองวา่
กิจกรรมดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากงานสอนเป็นงานท่ีหนกัและเป็นภาระ 
 1.1.5 ด้านรูปแบบการบริหาร ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ความรู้ ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีการก าหนดนโยบาย 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาอย่างชดัเจน มีความเป็นประชาธิปไตยทุกคนมี
สิทธ์ิแสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค์ผลงาน ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งในและนอกศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  มีการตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์เรียนการสอนอยู่เป็นประจ า และให้ความเป็นกันเองรับฟัง
ความคิดเป็นของผูดู้แลเด็กเจา้หนา้ท่ีและผูป้กครองเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและสนบัสนุนปัจจยัต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ชุมชนให้การยอมรับด้วยความ
ศรัทธาอยา่งจริงใจ และพบวา่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความมัน่คงทางการเมืองสูงเน่ืองจากผูบ้ริหาร
เทศบาลไดรั้บการเลือกตั้งติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 6 ปี และมีคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีความรู้
ความสามารถจึงท าให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเกิดความมัน่ใจ ในการเขา้มามีส่วนร่วมพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  ผลการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งในเร่ืองกลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบการปฏิบติังาน รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร การเงิน ด้านวสัดุอุปกรณ์ด้านการบริหารจดัการพบว่า ปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแข็ง มี
มากกว่าปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดอ่อนกล่าวคือ การมีโครงสร้าง การบริหารจดัการตามนโยบายท่ี
เขม้แข็งและเป็นระบบ ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน การจดัสภาพภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยมีบุคลากรท่ี
มีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ ประกอบกบัการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็เป็นสถานศึกษาพร้อมท่ีจะเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากล 
   1.1.6 ดา้นค่านิยมในองคก์าร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีนโยบายการ
สร้างค่านิยมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ส่วร่วมในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความต่ืนตวัในการพฒันาตนเอง กลา้คิดและน าเสนอแนวทางการด าเนินงานอยา่งสร้างสรรคแ์ละใน
การสร้างและพฒันาทอ้งถ่ินไดส้นบัสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม
ในวนัส าคญัต่างๆท่ีชุมชนได้จดัข้ึน นอกจากน้ีมีการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรม
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จริยธรรมและค่านิยมไทยให้กบัเด็กปฐมวยัโดยน าเด็กปฐมวยัร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมอยา่งสม ่าเสมอโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาคอยควบคุมดูแล 
  1.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก  
  1.2.1 ดา้นสังคมและวฒันธรรมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็น
สถานศึกษาท่ีมีชือเสียงมานานดา้นการจดัการเรียนการสอน อยูใ่กลชุ้มชนและรายรอบดว้ยสถานท่ี
ราชการและสถานศึกษา มีการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้ผูป้กครอง หน่วยงานและ
สถานท่ีราชการติดต่อส่ือสารกบัทางสถานศึกษาไดง่้าย  
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีถนนทางเขา้คบัแคบ
ท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรพื้นท่ีบริเวณจอดรถไม่เพียงพอกบัผูป้กครองและผูม้าติดต่อ 
 1.2.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดส่งเสริม
และสนบัสนุนในดา้นเทคโนโลยีให้แก่ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากรในการแสวงหาความรู้ โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากผูป้กครองท าให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในดา้น IT และน ามาพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนระบบ
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 1.2.3 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูป้กครองส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นระดบัดี พร้อมท่ีจะส่งเสริมบุตรหลานในดา้นการเรียนและการจดัการศึกษาให้แก่
สถานศึกษา  
 1.2.4 ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมายนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานตน้
สังกดั ดา้นการกระจายอ านาจท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นนิติบุคคล มีอ านาจใน
การบริหารจดัการอยา่งเตม็ท่ี ทั้งดา้นการบริหารจดัการการจดัสรรงบประมาณ เป็นตน้ 
 ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ี
เป็นอุปสรรคท่ีท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั 
เช่น ระบบการจดัซ้ือและจดัจา้ง  
  2. กระบวนการ (Process) 
  2.1 แนวทางปฏิบติัท่ีดีดา้นการสร้างและการประสานเช่ือมโยงเครือข่าย 
  2.1.1 การสร้างเครือข่ายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วมกบัภาคีทุกระดบั ทุกภาคส่วนให้เกิดการพฒันาร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นท่ี เพื่อการ
พฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวฒันธรรม อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนงาน ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา
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ทอ้งถ่ิน รวมทั้งร่วมด าเนินการตามภารกิจท่ีไดจ้ดัท าไวร่้วมกนัในลกัษณะการบูรณาการการท างาน 
ปัจจุบนัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบดว้ยหลายเครือข่าย เช่น เครือข่าย
สุขภาพ เครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่มอาชีพ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสวสัดิการ ทุก
เครือข่ายมีสมาชิกจากองคก์ารภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน มีการก าหนดโครงสร้างและการ
บริหารจดัการของเครือข่ายท่ีชดัเจนอีกทั้งยงัมีการประสานความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายผา่นทาง
คณะท างาน ผูน้ าชุมชน ซ่ึงการด าเนินงานในลกัษณะของเครือข่ายสามารถช่วยแกไ้ขและพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเป็นองค์รวมอนัจะน าไปสู่การพฒันาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีมีคุณภาพอย่าง
ย ัง่ยืนผูบ้ริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาเด็กก่อนปฐมวยัให้ไดรั้บการ
พฒันาท่ีดีและเหมาะสมทุกดา้นอยา่งสมดุล เต็มศกัยภาพ เรียนรู้อยา่งมีความสุข เติบโตตามวยัอยา่ง
มีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจึงไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์
ดา้นการสร้างเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจนและสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งจริงจงัจากการการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีผา่น
มาพบว่าเด็กปฐมวยัยงัได้รับประสบการณ์ไม่ครอบคลุมทั้ง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และดา้นสติปัญญา  จึงไดน้ านวตักรรมการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ให้กบัเด็กก่อนปฐมวยัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงการสอนแบบมอนเตสซอร่ี เป็นทั้งปรัชญา แนวคิด 
หลกัการหลกัสูตรและวธีิการจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งแทจ้ริง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จึงได้ประสานและได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบัคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว  เพื่อร่วมพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนและน า
รูปแบบการสอนมอนเตสซอร่ีมาใช้ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของตนเองจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ให้เด็กไดล้ง
มือปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในเด็กแต่ละคน ซ่ึงการจดัการศึกษาใน
ระดบัน้ีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้น มีความจ าเป็นจะตอ้งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
และหลายหน่วยงาน  
  ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงไดมี้การประสานและขอ
ความร่วมมือผูท้รงคุณวุฒิจากจากตวัแทนทุกภาคส่วนเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อร่วมด าเนินการพฒันาคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมทั้งการจดักระบวนการเรียนการสอน
ใหมี้ความสอดคลอ้งในบริบทของทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็กให้มีพฒันาการต่าง ๆ ตามวยั
อย่างสมดุลและครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นท่ีพึงพอใจของ
ผูป้กครองและชุมชน  เน่ืองจากเครือข่ายผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และองค์กรต่างๆในชุมชนมี
ความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน (Planning Participation) ร่วมปฏิบติั ร่วม



188 
 

ประเมินผล และร่วมช่ืนชม  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้
เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง และชุมชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
และสนับสนุนทรัพยากร และการระดมทุน และเป็นช่องทางในการติดต่อประสานหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นท่ี เช่น วดั สถานีอนามยั ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ปราชน์ชาวบา้น สถาบนัการศึกษา เขา้ร่วมพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.1.2 การเช่ือมโยงเครือข่าย ในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็พบวา่มีการน าเอาแนวคิดเครือข่ายมาใชเ้พื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการศึกษา
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพโดยมีทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยใช้ฐาน
พื้นท่ีระดบัต าบลเป็นตวัตั้ง ใชแ้ผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแนวทางการ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายลกัษณะการเช่ือมโยงเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงานนั้น
เป็นการเช่ือมโยงการท างานระหว่างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วยตวัแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมเช่น วดั โรงเรียน ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ตวัแทน
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยนากยกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆภายในเทศบาล 
ลกัษณะในการเช่ือมโยงประสานเครือข่ายมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการการติดต่อ
ประสานงานอยา่งเป็นทางการจะใชว้ธีิการประชุมประจ าเดือน ใชเ้อกสารในการนดัประชุมเป็นการ
ท างานตามโครงสร้างหนา้ท่ีท่ีก าหนด มีการติดต่อประสานงานผา่นการประชุมอบรม สัมมนา และ
การติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์นดัหมายการประชุม ใช้อีเมลในการ
ติดต่อระหว่างเครือข่าย และการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเร่ืองประเด็นงาน
ต่าง ๆ ท่ีบา้น ท่ีร้านอาหาร ท่ีท างานเป็นตน้ ในการเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอกพบว่ามีกลไกการ
ท างานท่ีมีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค และระดบัประเทศ ซ่ึงพบวา่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายใน 2 รูปแบบ คือ 
                              1. เครือข่ายสนับสนุนในระดับต าบลประกอบด้วยภาคประชาชน 
ชุมชนผูป้กครอง ชุมชน ปราชน์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัย โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน เ ช่น
ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ ผูป้ระกอบการ ในลกัษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมประชุมระดมความ
คิดเห็น ร่วมกิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ การระดม
สรรพก าลงั ทรัพยากร  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไปดงัน้ี 
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 สถานศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นท่ี พื้นท่ีใกลเ้คียง ระดบั
ภาค ระดบัประเทศ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) ดา้นวิชาการ โรงเรียน สถาบนัอุดมศึกษา
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากท่ีสุด เร่ืองการมี
ส่วนช่วยจดัการแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบนอกจากน้ีก็ยงัมีในดา้นการช่วยพฒันา ส่ือการเรียนการ
สอนและการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  2) ด้านงบประมาณ
สถานศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมด้านงบประมาณการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กค่อนขา้งนอ้ยบทบาทส่วนใหญ่เป็นการแนะน า และให้ค  าปรึกษา
แนวการใชง้บประมาณ การวางแผนเพื่อขอรับงบประมาณ และการจดัท างบประมาณ  3) ดา้นการ
บริหารทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษาแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเร่ืองของการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ การจดัท าแผนปฏิบติัการ แผนการจดัประสบการณ์ การประกนัคุณภาพการศึกษา การ
จดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารทัว่ไปของศูนยพ์ฒันา
เด็กให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 4) ดา้นการบริหารงานบุคคลมีส่วนช่วย
สนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัในเร่ืองการส่งบุคลากรของสถานศึกษาเขา้มาปฏิบติังานในบาง
โอกาสตามท่ีตามท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร้องขอ และช่วยส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพให้กบัครูและ
บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการเช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบเป็นทางการในลกัษณะลง
นามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพฒันาการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบด้วย ลงนามความร่วมมือเพื่อการ
แลกเปล่ียนด้านภาษา การศึกษาและวฒันธรรมกบัเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง ประเทศจีน  ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
โรงเรียนอนุบาลกรแกว้   
 องค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรภาครัฐ (NGO) และภาคเอกชนไดเ้ขา้มามี
บทบาทต่อการจดัการการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กค่อนขา้งนอ้ย  บทบาทส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนตามท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ร้องขอเช่นสนับสนุน
งบประมาณ รางวลั วสัดุ ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงระดบับทบาทของการให้
การส่งเสริม สนบัสนุนจะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ขององคก์รดงักล่าวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็  ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่นผูป้กครอง ส่วนราชการ ผูน้ าชุมชนเป็นตน้ 
หน่วยงานอ่ืนๆเช่น สถานีอนามยั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเขา้มา
มีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพ ประเมินพฒันาการเด็ก อบรมใหค้วามรู้ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเด็ก และ
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ร่วมเป็นวิทยากรในการจดัการเรียนการสอนในบางหน่วยการเรียนรู้ ปราชน์ชาวบา้น ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และจดัสถานท่ีเรียนรู้ 
ใหค้รูผูดู้แลเด็กและ เด็กปฐมวยั ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน การเขา้ร่วมกิจกรรมใน
วนัส าคญัต่างๆของโรงเรียน ร่วมระดมทรัพยากร และประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ
ภายนอก  
  ลกัษณะในการเช่ือมโยงประสานมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการการติดต่อประสานงานอยา่งเป็นทางการจะใชว้ิธีการประชุมประจ าเดือน ใชเ้อกสารในการ
นดัประชุมเป็นการท างานตามโครงสร้างหน้าท่ี  มีการติดต่อประสานงานผ่านการประชุมอบรม 
สัมมนา และการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์นัดหมายการประชุมใช้
อีเมลในการติดต่อระหว่างเครือข่าย และการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเร่ือง
ประเด็นงานต่าง ๆ ท่ีบา้น ท่ีร้านอาหาร ท่ีท างานเป็นตน้  
  2. เครือข่ายร่วมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไดรั้บ
การคดัเลือกใหเ้ป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบน าร่องจาก12 แห่งทัว่ประเทศ ในโครงการพฒันาขีด
ความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในโครงการพฒันาศกัยภาพศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (เดือนมิถุนายน 2553–พฤศจิกายน 2554) ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆท่ีเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายให้มีการพฒันามาตรฐานและคุณภาพ โดยมุ่งให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เต็มศกัยภาพ โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินงานตามโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ
และเครือข่าย ดา้นบุคลากร องคค์วามรู้ ทกัษะ และชุมชน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายการ
พฒันาจ านวน 5 แห่ง เขา้ร่วมโครงการท าความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันากบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
ระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดัโดยมีเกณฑ์การคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายคือ เป็นศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีมาตรฐานน้อยกว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ 
และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น มีความพร้อมและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
    ลกัษณะในการเช่ือมโยงประสานมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการการติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจะใช้วิธีการเชิญประชุมรับฟังความเป็นมาและ
ความส าคญัของโครงการ ช้ีแจงนโยบาย  แนวทางการด าเนินงานโดยภาพรวม และผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับร่วมกัน ซ่ึงมีรูปแบบการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์เพื่อ
ประสานความร่วมมือ และเชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ โดยท าสัญญาตกลงความร่วมมือ (MOU) การ
พฒันาศูนยศ์ูนยพ์ฒันาเด็กร่วมกบัสมาชิกเครือข่าย  
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   2.2 แนวทางปฏิบติัท่ีดีดา้นการจดัการเครือข่าย 
   2.2.1 แนวทางปฏิบติัท่ีดีดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนใน
ด้าน 1) การขยายผลให้ผู ้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั 2) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ภาคีเครือข่ายในสังคม
เขา้มามีส่วนร่วมระดมสรรพก าลงั ทรัพยากร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ โดยมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการพฒันาสถานศึกษาอย่างหลากหลายอาทิเช่น ดา้นการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ดา้นหลกัสูตรกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และศกัยภาพของ แนวทางการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคมได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยักลา้แสดงออกในการร่วมกิจกรรมการ
แสดงตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคัญต่างๆ ในหน่วยงานราชการ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน สม ่าเสมอ มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน 
และเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ
ของชุมชน สนบัสนุนครูผูดู้แลเด็กและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และ
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนและให้โอกาสครูได้ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีเป็น Best practices ในเร่ืองน้ี ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดักิจกรรมให้เด็กปฐมวยั ครู 
บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน ร่วมกนัท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น วนัไหวค้รู วนัสงกรานต์ การแห่เทียนพรรษา วนัแม่ วนัพ่อ และให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการบริการดา้นอาคาร สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ บุคคลากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชน ในดา้น
การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ก าหนดให้งานประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาและสนบัสนุนงบประมาณอย่างชดัเจน จดัให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางท่ีหลากหลายเช่น จดัท าเอกสาร บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั วารสาร
ทางการศึกษา เฟสบุค๊ เวปไซต ์การส่งจดหมายถึงผูป้กครอง เสียงตามสายของชุมชน จดันิทรรศการ
ประจ าภาคการศึกษา จดัตั้งกลุ่มไลน์ระหว่างครูผูดู้แลเด็กและผูป้กครองในการประชาสัมพนัธ์
ผลงานของนักเรียนและครูต่อผูป้กครองและชุมชนอย่างเน่ือง  สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูและ
ชุมชน ร่วมกนัก าหนดและปรับปรุงหลกัสูตร ให้มีความสมดุลสัมพนัธ์กนั ทั้งหลกัสูตรท่ีเนน้การ
เป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย หลกัสูตรท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียนและหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ี
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัได้จริงมีกระบวนการการจดัการเรียนการสอน ทั้ง
แผนการสอน เทคนิควิธีการสอน ส่ือการสอน และการวดัผลประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผูป้กครอง จดัท าเอกสาร 
ธุรการชั้นเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก น ้ าหนัก ส่วนสูง เป็นปัจจุบัน และรายงานผลให้
ผูป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง และจดัปฐมนิเทศ หรือประชุมผูป้กครองนกัเรียนให้ทราบแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมในวนั
ส าคญัต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัให้ผูป้กครองได้
เยีย่มชมห้องเรียน ห้องน ้ า สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้ผูป้กครองรับรู้ปัญหา และ
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัจดัอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ ผูป้กครอง และประชาชน
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัอย่างถูกตอ้ง เพื่อให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของ
การศึกษาระดบัปฐมวยั 
   2.2.2 แนวทางปฏิบติัท่ีดีดา้นการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย
ร่วมพฒันา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กร่วมพฒันาอย่างชัดเจนในดา้น การส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี และรูปแบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูผูดู้แล
เด็กสามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การเขียนแผนการจดัประสบการณ์ 
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม ท่ีได้เรียนรู้ร่วมกันไปบูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินและความตอ้งการของชุมชน และเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายและเกิด
การแลกเปล่ียนทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั อนัจะส่งผลให้เกิดการยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและเครือข่ายให้ดีข้ึนอย่างเหมาะสมตามบริบททางสังคม
วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี ในการด าเนินงานพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่าย เร่ิมตน้จากศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดศูนยต์น้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายจดัประชุมช้ีแจง 
อภิปราย รับฟังขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายและสถานศึกษาร่วม
พฒันาสู่มาตรฐานสากลให้กับบุคลากรหลักของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัเพื่อสร้างความตระหนกัร่วมกนัและแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซ่ึง
ประกอบดว้ยนายกองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีใน
การบริหารโครงการและนิเทศติดตาม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัมีการก าหนดนโยบาย
ชัดเจนในการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดบัเดียวกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัภาค และระดบัประเทศ และบรรจุแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไวใ้น
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสนับสนุนงบประมาณอย่างจริงจัง 
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานดา้นเครือข่าย ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและบุคลากรหลกัของโรงเรียน
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รวมทั้งผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์หรือผูน้ าองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพฒันา เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแหล่งร่วมพฒันาตลอดจนมี
การประสานเครือข่ายสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อใชส้ัมพนัธภาพส่วนตวัในการ
แสวงหาคู่ร่วมพฒันาในทอ้งถ่ิน พื้นท่ีใกลเ้คียง ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ี
ดีประการหน่ึงในการได้มาซ่ึงคู่ร่วมพฒันาท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการเฉพาะด้านของ
โรงเรียน มีการส ารวจรายช่ือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศเพื่อเป็นขอ้มูลในการติดต่อประสานขอความร่วมมือร่วมพฒันาคุณภาพการ
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
    นอกจากน้ีประสานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีสนใจเขา้ร่วม
พฒันาและจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นก าหนด
เป้าหมาย วถุัประสงค ์สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัและก าหนดบทบาทของสมาชิกเครือข่ายให้ชดัเจนและ
ก าหนดกิจกรรมร่วมกนัโดยน าขอ้มูลศกัยภาพของสมาชิกเครือข่ายมาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน จดัให้มีการ
ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนในองค์กร ชุมชน และภายนอกเพื่อร่วมพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเช่น ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สมาคมพ่อแม่ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กลุ่มองคก์รต่างๆ  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกนัเช่นจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก ศึกษาดู
งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร่วมพฒันาตน้แบบ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาหลกัสูตร การจดั
ประสบการณ์ การพฒันาส่ือ การประเมินพฒันาการเด็ก การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
จดัการเรียนการสอน การบริหาจดัการสถานศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร การพฒันาบุคลากร และ
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง มีการนิเทศก์
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายและน ามาปรับปรุง พฒันาการจดัการเครือข่าย
ให้มีความเขม้แข็ง และจดัให้มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ ผลการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่าย
เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ของสมาชิกเครือข่ายและหน่วยงานท่ีสนใจทั่วไป อย่าง
หลากหลายช่องทาง เช่น การจดันิทรรศการแสดงผลงาน จดัท าวารสาร  จดัเก็บและเผยแพร่ขอ้มูล
ผา่นระบบ social network เช่นเฟสบุค๊, อีเมลล ์, เวป็ไซต ์และ ไลน์กลุ่มเป็นตน้ 
    3. ผลผลิต (Output)  
   จากการศึกษาพบวา่ผลผลิตท่ีไดจ้ากเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคือ 
   3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ไดจ้ดัท าคู่มือการจดักิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามแนวทางมอนเตสซอร่ีเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย   
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   3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายไดรั้บการพฒันาและมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเช่น
มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกศูนยฯ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  เด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึน
จากการท่ีครูมีการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นตน้  
  3.3 บุคลากรและผูดู้แลเด็กของเครือข่ายไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการเช่นครูมีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี ในการพฒันาศูนยฯ์ ครูจดักิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน เป็นตน้  และการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
เช่น มีการจดัท าส่ือท่ีมาจากวสัดุทอ้งถ่ิน มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั เป็น
ตน้   3.4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็และสมาชิกเครือข่ายมี
การขยายตวัของเครือข่ายสนบัสนุนและเครือข่ายร่วมพฒันาระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัประเทศ  
   4. ผลลพัธ์ (Outcome)   
  4.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายร่วม
พฒันามีการเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีเป็นรูปธรรม หลายประการ คือศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบมีช่ือเสียงสามารถเป็นแบบอยา่งในการปฏิรูปการศึกษาจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ครูผูส้อนมีทกัษะกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มข้ึน เขา้ใจหลกัการ ปรัชญาของนวตักรรมมอนเตสซอร่ี ครูมีการแสวงหาความรู้ 
ใหม่ๆ วิธีการสอน การผลิตส่ือ อุปกรณ์การสอน เน้นส่ือจากธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเด็กได้
เรียนรู้จากส่ิงท่ีไดเ้ลือกเอง ไดล้งมือปฏิบติัจริง เกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะสมาธิในการท างาน 
สามารถตดัสินใจเองได ้เป็นตวัของตวัเองแต่มีระเบียบวินยั เด็กไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานตั้งแต่
ตน้จนจบ ไดฝึ้กประสาทสัมผสัทั้ง 5 ตามหลกัมอนเตสซอร่ีท่ีเช่ือวา่เด็กจะเรียนรู้ตามความตอ้งการ
ของตนเองและซึมซับการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมท่ีไดจ้ดัเตรียมไวอ้ย่างสมบูรณ์ผูป้กครองให้การ
ยอมรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เน่ืองจากเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีตวัเด็กอยา่งชดัเจน เด็กมีสมาธิมากข้ึน มี
ความรับผดิชอบ ระเบียบวนิยั มีความเป็นตวัของตวัเองกลา้แสดงออก และสามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได ้ ผูป้กครอง ประชาชนมีความพึงพอใจและไดรั้บการยอมรับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มากข้ึน  
   4.2 จากการด าเนินงานด้านเครือข่ายส่งผลให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ในปี 2555 และรางวลัพระปกเกลา้ทอ้งค าท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีเด่น 2 ปีติดต่อกนั ในปี 2555 และ 2556 ดา้นเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา
สังคม 
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   4.3 ในปีงบประมาณ 2556 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ไดรั้บการคดัเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นศูนยฯ์ตน้แบบ
จงัหวดัร้อยเอ็ด และไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ เพื่อขยายไปยงัศูนยเ์ครือข่าย
ต่อไปท่ีตอ้งการพฒันาโดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายเพิ่มข้ึนอีก 10 แห่ง และยงัมีเครือข่ายร่วมพฒันา
ในเขตพื้นท่ีอีกจ านวน1ท่ีนอกเหนือจากสมาชิกเครือข่ายท่ีไดรั้บการคดัเลือก ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่
แนวทางการด าเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู ้ท่ีมาศึกษาดูงาน และนอกจากน้ีผลการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ จะถูกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ใน
วนัมอบรางวลัพระปกเกล้า ท่ีสถาบนัพระปกเกลา้จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีและยงัถูกเผยแพร่ไปยงั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชนมากยิ่งข้ึนและเป็นช่องทาง
ในประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็อีกช่องทางหน่ึง  
   4.4 เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร่วมพฒันาไดน้ าไปสู่การด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรม มากมาย อาทิ โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีศูนยต์น้แบบและศูนยเ์ครือข่ายคดัเลือก ครูและนักเรียนเป็นตวัแทนเข้าร่วมการ
แข่งขนังานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถ่ินระดบัภาค และระดบัประเทศ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 เป็นต้นมา กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดส่ือนวตักรรมครูผูดู้แลเด็ก การ
แข่งขนัต่อเลโก้ เกมทายซิอะไรเอ่ย ฮูล่าฮูป เดินตวัหนอน  เป็นตน้  โดย การด าเนินโครงการจะ
หมุนเวียนสถานท่ีในการจดัการแข่งขนัเม่ือปีการศึกษา 2554 ศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเป็นเจา้ภาพ       ปีการศึกษา 2555 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดงลานเป็นเจา้ภาพ ปีการศึกษา 
2556 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขวาเป็นเจา้ภาพ 
  4.5 ผลจากการด าเนินโครงการท าให้ครูผู ้ดูแลเด็กได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และไดมี้การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ การแข่งขนัท าให้ทราบถึงพฒันาการของนกัเรียน
แต่ละศูนยว์า่ไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบั
ท่ีสูงข้ึน ผูป้กครอง ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและโครงการแสดงผลงานทางวิชาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบและเครือข่าย โครงการน้ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้มาท่ี
ตอ้งการให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแสดงศกัยภาพทางดา้นการจดัการศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ ไดรั้บรู้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะจากเดิมจะ
เขา้ใจวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นศูนยท่ี์เหมือนรับเล้ียงเด็กเท่านั้น ทั้งน้ี ผลจากการด าเนินโครงการท า
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ใหค้รูผูดู้แลเด็กมีความมัน่ใจและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดักิจกรรการเรียนการสอน
จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากภาคอ่ืนๆ  
  4.6 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในทางท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ
บริหารงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การท างานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบัพื้นท่ีง่ายและทัว่ถึงมาก
ข้ึน เน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัผูป้กครอง ภาคประชาสังคม ท าให้
ผูป้กครอง และภาคประชาสังคม เขา้มามีบทบาทส าคญัในการช่วยระดมทรัพยากร ประสานงาน
และเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แสดงดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 รูปแบบการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็  
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ขั้นตอนที ่3  ผลการพฒันากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และการจดัท าร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และการยกร่างกลยุทธ์
การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูว้ิจยัด าเนินการโดยการ
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) วนัท่ี 24 กรกฏาคม 2558 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กนางลาด  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 
ผูป้กครอง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกลยุทธ์ จ  านวน 15 ท่าน โดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกในการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลไดด้งัน้ี 
 3.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก  ผูว้ิจยัไดใ้ช้
เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ไดว้ิเคราะห์ประเด็นตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ประกอบดว้ย S1 (Strategy) การ
ก าหนดยทุธศาสตร์ S2 โครงสร้างองคก์าร (Structure) S3  (System) ระบบการด าเนินงาน S4 (Staff) 
ทีมงานและความสามารถของบุคลากร S5 (Skill) ทกัษะท่ีใชใ้นการท างาน     S6 (Style) รูปแบบ
การบริหารจดัการ S7 (Shared Value) ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส 
(Opportunities) และ ภาวะคุกคาม (Threats) ไดว้ิเคราะห์ตามทฤษฎี CPEST Analysis โดย C 
(Custumer) หมายถึงผูรั้บบริการ P (Policy) หมายถึง นโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัE 
(Economy) เศรษฐกิจ S (Social) หมายถึง สังคม และ T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ ผลการศึกษาสภาพการณ์
และความตอ้งการเก่ียวกบัการบริหารจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมาประกอบการพิจารณาในการร่วมกนัวเิคราะห์ SWOT Analysis และให้ค่าคะแนนน ้ าหนกั
ความส าคญัในแต่ละดา้น ซ่ึงผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 14-15 
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ตารางท่ี 14 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ 

 
ประเด็น
วเิคราะห์ 

 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านกลยุทธ์
ขององค์กร 
(Strategy) 
 

 W1 ขาดกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอยา่ง
เ ป็นระบบและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั
และระดบัทอ้งถ่ิน 
 

ดา้น
โครงสร้าง
องคก์าร 
(Structure) 

S1 . สถ าน ศึ กษ า มี ก า รจัด อ ง ค์ ก า ร 
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

ดา้นระบบ
การ

ปฏิบติังาน 
(System) 

S2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตรของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
S3 ศพด.ให้ความร่วมมือกบัชุมชนและ
ท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ประเพณี และเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
S4 ครูประสานกับผู ้ปกครอง ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเขา้ร่วม และ
สนบัสนุนทรัพยากร และงบประมาณใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

W2 ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ี
ใชใ้นการบริหารไม่เพียงพอและ ขาด
ค ว า ม ต่ อ เ น่ื อ ง ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ 
W3  ก ารประชาสั มพัน ธ์ ก ารจัด
การศึกษาของศพด.ถึงผูป้กครองและ
บุคคลภายนอกนอ้ย 
W4 ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และ
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่อ
สังคมมีไม่หลากหลาย 
 W5  ขาดการส่ง เส ริมการมี ส่วน
ร่วมกับผู ้ปกครอง  ชุ มชน  ภ า คี
เครือข่ายทาง 
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ตารางท่ี 14 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ(ต่อ) 

 
ประเด็น
วเิคราะห์ 

 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ดา้นระบบ
การ

ปฏิบติังาน 
(System) 

 W6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบั
องค์การบริหารส่วน ต าบล ระดับ
อ า เ ภ อ  แล ะ ร ะดับ จั งห วัด มี ไ ม่
ครอบคลุมทัว่ถึง 

ดา้นบุคลากร 
(Staff) 

S5 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ิน
ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพ
และบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

W7 กรรมการสถานศึกษายงัเขา้มามี
ส่วนร่วมไม่เต็มศกัยภาพเพราะยงัไม่
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
W8 บุคลากรขาดความตระหนกัและ
ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
W9 การสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่
ครูท่ีปฏิบัติงานในศพด. ขาดความ
ทัว่ถึง และไม่ต่อเน่ือง 

ดา้นทกัษะ 
ความรู้ 

ความสามารถ 
(Skill) 

S6 ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านปฐมวยั 
และได้รับการพฒันาสมรรถนะในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

W10 ครูขาดประสบการณ์ในด้าน
การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียน
การสอนและการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 

ดา้นรูปแบบ
การบริหาร
จดัการ 
(Style) 

S7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีเครือข่ายท่ีดีกับ
หน่วยงานภายนอก 
S8  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
ยอมรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษา 

W11 ผู ้บริหารบางส่วนขาดทักษะ
และเทคนิคในการบริหารและจัด
การศึกษา และขาดการสร้างการมี
ส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 14 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ(ต่อ) 

 
ประเด็น
วเิคราะห์ 

 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ดา้นค่านิยม
ร่วม (Shared 

values) 

S9 ศพด.มีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากร 

 

 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ  
 

ประเด็น
วเิคราะห์ 

 

โอกาส (Opportunities) : O) ภาวะคุกคาม (Threats : T) 

ดา้นลูกคา้ 
(Customer) 

O1 ผูป้กครอง ชุมชน และ องคก์รต่างๆ 
ให้ความสนใจต่อการศึกษาของบุตร
หลานและ เข้ า ม า มี ส่ วน ร่ วมและ
สนบัสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน  
 

T1 ผู ้ปกครองและ ชุมชนขาด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ป รั ช ญ า
ก า ร ศึ กษ า ร ะ ดับปฐมวัย แ ล ะ
รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก จึ ง ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคญัและเข้ามามีส่วนร่วม
และใหค้วามร่วมมือ 
T2 ภาพลกัษณ์ของศพด.ในสายตา
ของผูป้กครองและชุมชนมองว่า
เป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ (ต่อ) 

 
ดา้นสถานการณ์
ทางการเมือง
(Political) 

O2การปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียน
โครงส ร้ า ง ในการบ ริหารจัดก าร 
โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการ
บริหาร และท าให้มีความคล่องตวัใน
การท างาน 
O3กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให ้
สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันา คุณภาพ
การศึกษา 
O4 นโยบายการประกวด แข่งขนั ยก
ย่อง  ความส า เ ร็จและการส่ง เส ริม
ความกา้วหน้า ในอาชีพส่งผลต่อขวญั
ก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็กและเจา้หนา้ท่ี
สถานศึกษา 
O5นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

T3 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
และการแทรกแซงทางการเมือง 
ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายท่ีขาด
ความต่อเน่ือง 
T4 ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย
ท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหาร
จดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตัว 
เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
T5 สถ าน ศึกษา ส่ วนมากไม่ มี
นโยบายด้านการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
ดา้นสภาพ
เศรษฐกิจ 
(Economic) 

 T6  ภาวะเศรษฐกิจและรายไดข้อง
ผู ้ ป ก ค ร อ ง ไ ม่ ดี  ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี
งบประมาณในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษานอ้ย 
T7ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไม่มีระบบการจดัการความรู้
เพื่อใชใ้นการพฒันาศพด. 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประชุมเชิงปฏิบติัการ (ต่อ) 

 
ดา้นสภาพสังคม

(Social) 
O6.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี และวฒันธรรมและให้ความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
วทิยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน  
 

T8  ปัญหาด้ า นคว ามสั มพัน ธ์
ระหว่างศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กกับ
ชุมชนในทศันคติเดิมว่าการศึกษา
เ ป็น เ ร่ืองของโรง เ รียนและรัฐ
เท่านั้น 

ดา้นสภาพสังคม
(Social) 

O7 ชุมชนมีลักษณะความผูกพนัเป็น
เครือญาติ ความเก้ือกูลผูกพนักนั ยงัคง
มีวิถีชีวิตแบบชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรัก
ส ามัค คี กัน ภ า ย ใน ชุมชน มีคว า ม
เสียสละและรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

 

ดา้นเทคโนโลยี
(Techno 
logical) 

O8 ความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยี
ด้านอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อการบริหาร
และการจดัการศึกษาและได้รับขอ้มูล
ข่าวสารรวดเร็ว  

T9 ระบบเทคโนโลยี ท่ีสามารถ
อ านวยความสะดวกในการบริหาร
จดัการของสถานศึกษาไม่เพียงพอ 
 

 
ตารางท่ี 16 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ

จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) น า้หนัก
(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1.สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและ
ปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

0.056 4 0.224  S5 
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ตารางท่ี 16 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจดัการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 

0.068 4 0.272 S3 

S3 ศพด.ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี และ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

0.047  3 0.141 S9 

S4 ครูประสานกบัผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการเข้าร่วม และสนับสนุน
ทรัพยากร และงบประมาณในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

0.059 3 0.177 S7 

S5 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบท
ของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.058 5 0.290 S2 

S6 ครูไดรั้บการพฒันาคุณวุฒิดา้นปฐมวยั และ
พัฒนาสมรรถนะในการด า เ นินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

0.069 5 0.345 S1 

S7 ผู ้บริหารมีเครือข่ายท่ีดีกับหน่วยงาน
ภายนอก 

0.058 4 0.232 S4 

S8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

0.045 4 0.180 S6 
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ตารางท่ี 16 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S9 ศพด.มีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งครูและบุคลากร 

0.040 4 0.160 S8 

รวมจุดแข็ง 0.5  2.021  
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ขาดกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาอยา่งเป็นระบบและไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบั
ทอ้งถ่ิน 

0.055 5 0.275 W1 

W2 ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีใช้ในการ
บริหารไม่เพียงพอและ ขาดความต่อเน่ืองใน
การจดัสรรงบประมาณ 

0.054 5 0.270 W2 

W3 การประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของ
ศพด.ถึงผูป้กครองและบุคคลภายนอกนอ้ย 

0.043 5 0.215 W5 

W4 ช่ องทางการติด ต่อ ส่ือสาร  และการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสังคมมีไม่
หลากหลาย 

0.042 3 0.126 W10 

W5 ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม 

0.045 4 0.180 W6 
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ตารางท่ี 16 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในระดบัองค์การบริหาร
ส่วน ต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัมี
ไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 

0.043 4 0.172 W7 

W7 กรรมการสถานศึกษายงัเขา้มามีส่วนร่วม
ไม่เต็มศักยภาพเพราะยงัไม่เข้าใจบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

0.042 4 0.168 W8 

W8 บุคลากรขาดความตระหนักและความ
ร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.040 3 0.120 W11 

W9 การสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่ครูท่ี
ปฏิบติังานในศพด. ขาดความทัว่ถึง และไม่
ต่อเน่ือง 

0.040 4 0.160 W9 

W10 ครูขาดประสบการณ์ในดา้นการพฒันา
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและ
ชุมชน 

0.046 5 0.230 W4 

W11 ผูบ้ริหารบางส่วนขาดทกัษะและเทคนิค
ในการบริหารและจดัการศึกษา และขาด การ
สร้างการมีส่วนร่วม 

0.050 5 0.250 W3 

รวมจุดอ่อน 0.50  2.166  
รวมสภาพแวดล้อมภายในทั้งหมด 1.000    

  



207 
 

ตารางท่ี 17 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

โอกาส (Opportunities) 
O1 ผูป้กครอง ชุมชน และ องค์กรต่างๆ ให้ความ
สนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานและเขา้มามีส่วน
ร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน 

0.066 5 0.330 O2 

O2 การปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจ
การบริหาร และท าให้มีความคล่องตัวในการ
ท างาน 

0.070 5 0.350 O1 

O3 กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให้ สถานศึกษา
จดัท าแผนพฒันา คุณภาพการศึกษา 

0.055 4 0.220 O8 

O4 นโยบายการประกวด แข่งขันยกย่อง 
ความส าเร็จและการส่งเสริมความก้าวหน้า ใน
อาชีพส่งผลต่อขวญัก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็กและ
เจา้หนา้ท่ีสถานศึกษา 

0.060 5 0.300 
 

O4 

O5นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา มีเป้าหมายใน 
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

0.070 4 0.280 O6 

O6. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี 
และวฒันธรรมและชุมชนให้ความสนใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเพื่อการจดัการเรียน
การสอน 

0.063 5 0.315 O3 
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ตารางท่ี 17 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

โอกาส (Opportunities) 
O7 ชุมชนมีลักษณะความผูกพันเป็นเครือญาติ 
ความเก้ือกูลผกูพนักนั ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทท่ี
มีน ้ าใจ ความรักสามัคคีกันภายในชุมชนมีความ
เสียสละและรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

0.057 4 0.288 O5 

O8 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้าน
อินเตอร์เน็ต (Internet) ส่งผลต่อการบริหารและ
การจดัการศึกษาและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว 

0.059 4 0.228 O7 

รวมโอกาส 0.50  2.311  
อุปสรรค (Threats) 
T1 ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวยัและรูปแบบการ
ด า เ นินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงไม่ เ ห็น
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือ 

0.069 5 0.345 T1 

T2 . ภาพลกัษณ์ของศพด.ในสายตาของผูป้กครอง
และชุมชนมองวา่เป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก 

0.036 3 0.108 T9 

T3 การ เป ล่ียนแปลงทางการ เ มือง  และการ
แทรกแซงทางการเมือง ส่งผลต่อการด า เ นิน
นโยบายท่ีขาดความต่อเน่ือง 

0.064 5 0.320 T2 
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ตารางท่ี 17 ผลการให้ค่าน ้ าหนกัและจดัอนัดบัความส าคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) น า้หนัก

(Weight) 
(0.0-1.0) 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 
(1-5) 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ล าดับ 

อุปสรรค (Threats) 
T4 ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ี
ท าให้การบริหารจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตัว เช่น ระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 

0.061 4 0.244 T5 

T5 สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายด้านการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

0.064 4 0.256 T3 

T6  ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของผูป้กครองไม่ดี 
ส่งผลให้มีงบประมาณในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษานอ้ย 

0.055 3 0.165 T8 

T7 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบการจดัการความรู้
เพื่อใชใ้นการพฒันาศพด. 

0.053 4 0.212 T6 

T8 ปัญหาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กกบัชุมชนในทศันคติเดิมว่าการศึกษาเป็น
เร่ืองของโรงเรียนและรัฐเท่านั้น 

0.050 5 0.250 T4 

T9 ระบบเทคโนโลยท่ีีสามารถอ านวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการของสถานศึกษาไม่เพียงพอ 

0.048 4 0.192 T7 

รวมภาวะคุกคาม 0.500  2.092  
รวมสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งหมด 1.000    
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 จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในและภายนอกการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สรุปสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้งัตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 สถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

จุดแข็ง(Strengths) S 2.021 

จุดอ่อน(Weaknesses) W 2.166 

โอกาส(Opportunities) O 2.311 

ภาวะคุกคาม(Threats) T 2.092 
 
 สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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                                                                       โอกาส (O) 
          
 
         2.311 
 
 
 
                      2.021                 2.166 
จุดแข็ง(S)                                                                                                                          จุดออ่น(W)  
 
 
 
     2.092 
 
 
                                                                     ภาวะคุกคาม (T) 
 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงต าแหน่งทางกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  
 

จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงให้ทราบวา่ สภาพการด าเนินการของการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินงาน ตอ้งมีการปรับในทุกกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์ปรับตวั/พลิก
ฟ้ืน กลยุทธ์ป้องกนัตวั และกลยุทธ์เชิงแตกตวั/ไม่เส่ียง เพราะพื้นท่ีกราฟมีใน 4 ต าแหน่ง แต่จะมี
เน้นให้มากกว่ากลยุทธ์อ่ืนคือต าแหน่งกลยุทธ์ปรับเปล่ียน/พลิกฟ้ืน WO strategies  (Analyzer-
proactive) เน่ืองจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกศูนยพ์ฒันาเด็กส่วนใหญ่มี
ปัญหาในการบริหารจดัการภายในแต่ก็ได้รับโอกาสจากภายนอกในหลายๆด้านดงันั้นจึงควรน า
โอกาสท่ีมีเพื่อน ามาลดจุดอ่อนใหน้อ้ยลง  
 
 

Analyzer – proactive 
กลยทุธ์การปรับตวั/พลิก

ฟ้ืน 
กลยทุธ์การปรับตวั/พลิก

ฟ้ืน 
ลยทุธ์ปรับเปล่ียน/พลิกฟ้ืน 

Defender – inactive 
กลยทุธ์รับ/ป้องกนัตวั 

Prospective – interactive 
กลยทุธ์เชิงรุก/ลุย 

Reactor – reactive 
กลยทุธ์เชิงแตกตวั/ไม่เส่ียง 
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 1.2 ผลการการก าหนดกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค TOWS MATRIX 
  การจดัท าร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการโดยการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ครูผูดู้แลเด็ก นกัวิชาการดา้นการบริหารการศึกษา นกัวิชาการดา้นการพฒันากลยุทธ์ 
จ านวน 15 ท่าน โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม มาร่วมพิจารณาก าหนดกลยุทธ์
โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix จบัคู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง จุดอ่อนและโอกาส (WO Strategy) 
จุดอ่อนและอุปสรรค (WT Strategy) จุดแข็งและโอกาส (SO Strategy) และ จุดแข็งและภาวะ
คุกคาม   (ST Strategy) มาบรูณาการร่วมกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีจากการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติั
ท่ีดีเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ท าให้ไดร่้างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และน าไปสู่การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จุดมุ่งหมาย 
(Gold) กลยทุธ์ (Strategies) และแนวทางการด าเนินงานโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ร่างกลยุทธ์การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามล าดบัดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 19  TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก

จุดอ่อนและโอกาศ (WO- Strategy) 
 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
W1 ขาดกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
อย่างเป็นระบบและไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน 
W2 ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีใช้ในการ
บริหารไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ืองในการ
จดัสรรงบประมาณ 
W3 ผูบ้ริหารบางส่วนขาดทกัษะและเทคนิคใน
การบริหารและจดัการศึกษา และขาดการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

O1 การปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียน
โครงสร้างในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะ
การกระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มี
ความคล่องตวัในการท างาน 
O2 ผูป้กครอง ชุมชน และ องคก์ารต่างๆ ให้
ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานและ
เขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรม
ของโรงเรียน 
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ตารางท่ี 19  TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก
จุดอ่อนและโอกาศ (WO- Strategy) (ต่อ) 

 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

W4 ครูขาดประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเ รียนการสอนและการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
W5 การประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของศพด.        
ถึงผูป้กครองและบุคคลภายนอกนอ้ย 
W6 ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง 
ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
W7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในระดบัองคก์ารบริหารส่วน ต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวดัมีไม่ครอบคลุม
ทัว่ถึง 
W8 กรรมการสถานศึกษายงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่
เตม็ศกัยภาพเพราะยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
ชดัเจน 
W9 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูท่ี
ปฏิบัติงานในศพด. ขาดความทั่ว ถึง และไม่
ต่อเน่ือง 
W10 ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และการประชา 
สัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่อสังคมมีไม่หลากหลาย 
 W11 บุคลากรขาดความตระหนักและความ
ร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

O3 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี และวฒันธรรมและชุมชนให้ความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร
เพื่อการจดัการเรียนการสอน 
O4 นโยบายการประกวด แข่งขนัยกย่อง 
ความส าเร็จและการส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในอาชีพส่งผลต่อขวญัก าลงัใจของครูผูดู้แล
เด็กและเจา้หนา้ท่ีสถานศึกษา 
O5 ชุมชนมีลกัษณะความผูกพนัเป็นเครือ
ญาติ ความเก้ือกูลผูกพนักนั ยงัคงมีวิถีชีวิต
แบบชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรักสามัคคีกัน
ภายในชุมชนมีความเสียสละและรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
O6 นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา มี
เ ป้ าหมาย ใน  ก า รพัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐาน  การ ศึกษา  เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
O7 ความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยีดา้น
อินเตอร์เน็ต (Internet) ส่งผลต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาและได้รับข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็ว 
O8 กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให ้
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 
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ตารางท่ี 19  TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก
จุดอ่อนและโอกาศ (WO- Strategy) (ต่อ) 

 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

กลยทุธ์การปรับตวั/พลิกฟ้ืน (WO) 
1. กลยุทธ์เสริมสร้างการพฒันาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (W1,O1,O7) 
2. กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ( W3,W8,O1,08) 
3. ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาและการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้ (W4,W9,W11,O4,O6) 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ 
ภาคเอกชน (W2,W6,W10,O1,O2,O7) 

 
ตารางท่ี 20 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก

จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT- Strategy) 
 

จุดอ่อน (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threats) 
W1 ขาดกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
อย่างเป็นระบบและไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน 
W2 ศพด.ส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีใช้ในการ
บริหารไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ืองในการ
จดัสรรงบประมาณ 
W3 ผูบ้ริหารบางส่วนขาดทกัษะและเทคนิคในการ
บริหารและจดัการศึกษา และขาด การสร้างการมี
ส่วนร่วม 
W4 ครูขาดประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเ รียนการสอนและการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 

T1 ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวยัและ
รูปแบบการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจึงไม่เห็นความส าคญัและเขา้มามีส่วน
ร่วมและใหค้วามร่วมมือ 
T2 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง ส่งผลต่อการด าเนิน
นโยบายท่ีขาดความต่อเน่ือง 
T3 สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายดา้น
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
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ตารางท่ี 20 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก
จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT- Strategy) (ต่อ) 

 
จุดอ่อน (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threats) 

W3 ผูบ้ริหารบางส่วนขาดทกัษะและเทคนิคในการ
บริหารและจดัการศึกษา และขาด การสร้างการมี
ส่วนร่วม 
W4 ครูขาดประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเ รียนการสอนและการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
W5 การประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของศพด.
ถึงผูป้กครองและบุคคลภายนอกนอ้ย 
 W6 ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง 
ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
W7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในระดบัองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวดัมีไม่ครอบคลุม
ทัว่ถึง 
W8 กรรมการสถานศึกษายงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่
เต็มศกัยภาพเพราะยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน 
W9 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูท่ี
ปฏิบติังานในศพด. ขาดความทัว่ถึง และไม่ต่อเน่ือง 
W10 ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อส า ร  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารต่อสังคมมีไม่
หลากหลาย 
W11 บุคลากรขาดความตระหนกัและความร่วมมือ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

T3 สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายดา้น
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
T4 ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็กกับชุมชนในทศันคติเดิมว่า
การศึกษาเป็นเร่ืองของโรงเรียนและรัฐ
เท่านั้น 
T5 ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็น
อุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความ
คล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
T6 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบ
การจดัการความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาศพด. 
 T7 ระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาไม่เพียงพอ 
T8 ภาวะเศรษฐกิจและรายไดข้องผูป้กครอง
ไม่ ดี  ส่ ง ผล ให้ มี งบประม าณในก า ร
สนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษานอ้ย 
T9 ภาพลักษณ์ของศพด.ในสายตาของ
ผูป้กครองและชุมชนมองวา่เป็นสถานท่ีรับ
เล้ียงเด็ก 
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ตารางท่ี 20 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาก
จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT- Strategy) (ต่อ) 

 
จุดอ่อน (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threats) 

กลยทุธ์เชิงรับ/ป้องกนัตวั (WT) 
1.กลยุท ธ์ ก า รระดม ทุนและท รัพย าก ร เพื่ อก า รบ ริห ารจัด ก า รศู น ย์พัฒน า เด็ ก เ ล็ ก
(W2,W6,W10,T6,T7,T8) 
2.กลยทุธ์การพฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ (W5,W10,T1,T4,,T9) 
3.กลยทุธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันา (W4,W7,T3,T6) 

 
ตารางท่ี 21 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากจุด

แขง็และโอกาส (SO - Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 
S1 ครูได้รับการพฒันาคุณวุฒิดา้นปฐมวยั และ
พัฒนาสมรรถนะในการด า เ นินงานอย่า ง
ต่อเน่ือง 
S2บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
S3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
S4 ผู ้บ ริหารงมี เค รือข่ าย ท่ี ดีกับหน่วยงาน
ภายนอก 
S5 สถานศึกษามีการจดัองคก์าร โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและ
ปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
 

O1 การปฏิ รูปการศึกษาช่วยปรับ เป ล่ียน
โครงสร้างในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการ
กระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มีความ
คล่องตวัในการท างาน 
02 ผูป้กครอง ชุมชน และ องค์กรต่างๆ ให้
ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานและเขา้
มามีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมของ
โรงเรียน 
03 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี 
และวฒันธรรมและชุมชนให้ความสนใจเขา้มา
มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเพื่อการจดัการ
เรียนการสอน 
04  นโยบายการประกวด แข่ งขันยกย่อง 
ความส าเร็จและการส่งเสริมความกา้วหน้า ใน
อาชีพส่งผลต่อขวญัก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็ก
และเจา้หนา้ท่ีสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 21 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากจุด
แขง็และโอกาส SO - Strategy (ต่อ) 

 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

S6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
S7 ครูประสานกับผู ้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการเข้า ร่วม และสนับสนุน
ทรัพยากร และงบประมาณในการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
S8 ศพด . มี ก า ร จัด กิ จก รรม ท่ี เ ส ริ มส ร้ า ง
บรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งครูและบุคลากร  
S9 ศพด.ให้ความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน
ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี และเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

05ชุมชนมีลกัษณะความผูกพนัเป็นเครือญาติ 
ความเก้ือกูลผูกพันกัน ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบ
ชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรักสามัคคีกันภายใน
ชุมชนมีความเสียสละและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
O6 นโยบายการปฏิ รูปทางการ ศึกษา  มี
เป้าหมายใน การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
O7 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้าน
อินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อการบริหารและการจดั
การศึกษาและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว 
O8 ก ฎหม า ยท า ง ก า ร ศึ กษ า ก า หนด ให ้
สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

กลยทุธ์เชิงรุก/ลุย (SO) 
1.กลยทุธ์ส่งเสริมการการจดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ีส่ือ นวตักรรม จากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน(S1,S3,03,06) 
2.กลยทุธ์ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคม (S2,S4,S9,O2,O5) 
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ตารางท่ี 22 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากจุด
แขง็และภาวะคุกคาม (ST- Strategy) 

 
จุดแข็ง (Strength) ภาวะคุกคาม(Threats) 

S1 ครูได้รับการพฒันาคุณวุฒิดา้นปฐมวยั และ
พัฒนาสมรรถนะในการด า เ นินงานอย่า ง
ต่อเน่ือง 
S2 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
S3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
S4 ผู ้บ ริหารงมี เค รือข่ าย ท่ี ดีกับหน่วยงาน
ภายนอก 
S5 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและ
ปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
 

T1 ผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาการศึกษาระดบัปฐมวยัและรูปแบบการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กจึงไม่เห็น
ความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือ 
T2 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง ส่งผลต่อการด าเนิน
นโยบายท่ีขาดความต่อเน่ือง 
T3 สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายดา้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 
T4 ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนในทัศนคติเดิมว่า
การศึกษาเป็นเร่ืองของโรงเรียนและรัฐเท่านั้น 
 

S6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
S7ครูประสานกับผู ้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการเข้า ร่วม และสนับสนุน
ทรัพยากร และงบประมาณในการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
S8  ศพด . มี ก า รจัด กิ จกรรม ท่ี เ ส ริ มส ร้ า ง
บรรยากาศการท างานการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งครูและบุคลากร 

T5 ย ัง มีกฎ ระเ บียบ หรือกฎหมาย ท่ี เ ป็น
อุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั 
เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
T6  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบการ
จดัการความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาศพด. 
T7ระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกในการบริหารจดัการของสถานศึกษา
ไม่เพียงพอ 



219 
 

ตารางท่ี 22 TOWS MATRIX ในการก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากจุด
แขง็และภาวะคุกคาม (ST- Strategy) (ต่อ) 

 
จุดแข็ง (Strength) ภาวะคุกคาม(Threats) 

S9ศพด.ให้ความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน
ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี และเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

T8ภาวะเศรษฐกิจและรายไดข้องผูป้กครองไม่
ดี ส่งผลให้มีงบประมาณในการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษานอ้ย 
T9  ภาพลักษณ์ของศพด . ในสายตาของ
ผูป้กครองและชุมชนมองว่าเป็นสถานท่ีรับ
เล้ียงเด็ก 

กลยทุธ์เชิงแตกตวั/ไม่เส่ียง (ST) 
1.กลยทุธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (S1,S5,S6,,S7,T2,T5) 
2.กลยทุธ์สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (S1,S8,T6,T7) 

 
 จากตาราง 19-22 การจบัคู่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ประกอบกบัการพิจารณาเลือกคู่รายการวิเคราะห์จากสถานการณ์ 4`รูปแบบเพื่อไปสู่
การก าหนดกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดด้งัน้ี 
 1. สถานการณ์ที ่1 เป็นการจับคู่จุดอ่อนและโอกาส (W-O) 
 กลยทุธ์เชิงแกไ้ข/ปรับปรุง เป็นการรวมตวักนัระหวา่ง จุดอ่อนและโอกาส(WO) เป็น
การใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีข้ึน ด้วยการใช้
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก โดยพบว่ากลยุทธ์เชิงแกไ้ข/ปรับปรุง ของการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือกลยุทธ์เสริมสร้างการพฒันาแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มดา้น
การขาดกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาอย่างเป็นระบบและไม่สอดคล้องกบันโยบาย
ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน และปัจจยัท่ีเป็นโอกาสดา้นการปฏิรูปการศึกษาช่วย
ปรับเปล่ียนโครงสร้างในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มี
ความคล่องตวัในการท างานและความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ส่งผลต่อการบริหารและการจดัการศึกษาและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว(W1,O1,O7)  
  กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ก าหนดจากสภาพแวดล้อมด้านผูบ้ริหาร
บางส่วนขาดทกัษะและเทคนิคในการบริหารและจดัการศึกษา และขาดการสร้างการมีส่วนร่วมและ 
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ดา้นกรรมการสถานศึกษายงัเขา้มามีส่วนร่วมไม่เต็มศกัยภาพเพราะยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
ชัดเจนกบัปัจจยัท่ีเป็นโอกาสด้านการปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้างในการบริหาร
จดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มีความคล่องตวัในการท างาน ด้าน
กฎหมายทางการศึกษาก าหนดให้ สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (W3,W8,O1,08) 
กลยทุธ์ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาและ
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีมาจากปัจจยัสภาพแวดล้อมด้านครูขาดประสบการณ์ในด้านการ
พฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูท่ีปฏิบติังานในศพด.ขาดความทัว่ถึงและไม่ต่อเน่ือง ดา้น
บุคลากรขาดความตระหนกัและความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย กบัปัจจยัท่ีเป็น
โอกาสด้านนโยบายการประกวด แข่งขนัยกย่อง ความส าเร็จและการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพส่งผลต่อขวญัก าลงัใจของครูผูดู้แลเด็กและเจา้หนา้ท่ีสถานศึกษาและนโยบายการปฏิรูปทาง
การศึกษา มีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (W4,W9,W11,O4,O6) 
  กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนมาจากปัจจยัสภาพแวดล้อมด้านศูนยืพฒันา เด็กเล็กส่วนใหญ่มี
งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ืองในการจดัสรรงบประมาณ ดา้นขาด
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมและด้าน ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสังคมมีไม่หลากหลายกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสด้านการปฏิรูปการศึกษาช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้างในการบริหาร
จดัการ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการบริหาร และท าให้มีความคล่องตวัในการท างาน ด้าน
ผูป้กครอง ชุมชน และ องคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานและเขา้มามีส่วนร่วม
และสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน และด้านความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้าน
อินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว 
(W2,W6,W10,O1,O2,O7) 
 2. สถานการณ์ที ่2 เป็นการจับคู่จุดอ่อนและอุปสรรค (W-T) 

กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการรวมตวักันระหว่าง จุดอ่อน และอุปสรรค (WT) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยท่ีสุด และเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือภยนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงรับของการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือกลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็กมาจากสถานการณ์ท่ีต้องการลดจุดอ่อนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่มี
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งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ืองในการจดัสรรงบประมาณ ดา้นการ
ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผูป้กครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมและช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่อสังคมมีไม่หลากหลายเพื่อหลีกเล่ียงปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคด้านการขาดงบประมาณสนับสนุนในการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มี
ระบบการจดัการความรู้เพื่อใช้ในการพฒันาศูนยืพฒันาเด็กเล็ก ดา้นระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการของสถานศึกษาไม่เพียงพอ ดา้นภาวะเศรษฐกิจและรายได้
ของผู ้ปกครองไม่ ดี  ส่งผลให้มีงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาน้อย 
(W2,W6,W10,T6,T7,T8)                 
 กลยทุธ์การพฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์มาจากสถานการณ์ท่ีตอ้งการลดจุดอ่อน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถึงผูป้กครองและบุคคลภายนอก
นอ้ย ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่อสังคมมีไม่หลากหลาย
เพื่อหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคดา้นผูป้กครองและชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษา
ระดบัปฐมวยัและรูปแบบการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงไม่เห็นความส าคญัและเขา้มามี
ส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัชุมชนในทศันคติเดิม
ว่าการศึกษาเป็นเร่ืองของโรงเรียนและรัฐเท่านั้น และด้านภาพลักษณ์ของศพด.ในสายตาของ
ผูป้กครองและชุมชนมองวา่เป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก (W5,W10,T1,T4,,T9)  
 กลยทุธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันามาจากสถานการณ์ท่ีตอ้งการลดจุดอ่อนดา้น
ครูขาดประสบการณ์ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
ระดบัองคก์ารบริหารส่วน ต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัมีไม่ครอบคลุมทัว่ถึงเพื่อหลีกเล่ียง
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคดา้น สถานศึกษาส่วนมากไม่มีนโยบายดา้นการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และขาดงบประมาณสนบัสนุนในการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มี
ระบบการจดัการความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (W4,W7,T3,T6) 

3. สถานการณ์ที3่ เป็นการจับคู่จุดแข็งและโอกาส (S-O) 
กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการรวมตวักนัระหว่างจุดแข็งและโอกาส (SO) เพื่อคิดหาแนว

ทางการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่สร้างความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ี
เอ้ืออ านวยโดยพบวา่กลยุทธ์เชิงรุกของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือกล
ยุทธ์ส่งเสริมการจดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากจุดแข็งของศุนยืพฒันาเด็กเล็กด้านครูได้รับการพฒันาคุณวุฒิด้านปฐมวยั และพฒันา
สมรรถนะในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม
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หลกัสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 กบัปัจจยัท่ีเป็นโอกาสดา้นชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมและชุมชนให้ความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็น
วทิยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอนและนโยบายการปฏิรูปทางการศึกษามีเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน (S1,S3,03,06)  
 กลยุทธ์ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคมเกิดจากปัจจยัท่ีเป็นจุด
แข็งดา้น บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบท
ของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดีดา้นผูบ้ริหารงมีเครือข่ายท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอกและดา้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กให้ความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี และเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินกบัปัจจยัท่ีเป็นโอกาสดา้นชุมชนมีลกัษณะความผูกพนัเป็นเครือญาติ ความเก้ือกูล
ผกูพนักนั ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทท่ีมีน ้ าใจ ความรักสามคัคีกนัภายในชุมชนมีความเสียสละและ
รับผดิชอบต่อส่วนรวม (S2,S4,S9,02,O5) 

4. สถานการณ์ที ่4 เป็นการจับคู่จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) 
กลยทุธ์เชิงป้องกนั เป็นการรวมตวักนัระหวา่ง จุดแขง็ และอุปสรรค (ST) โดยการใช้

จุดแขง็ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภยัคุกคามจากภายนอก 
โดยพบวา่กลยุทธ์เชิงป้องกนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือ กลยุทธ์
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเกิดจากจุดแข็งดา้นครูไดรั้บการพฒันา
คุณวุฒิดา้นปฐมวยั และพฒันาสมรรถนะในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดา้นสถานศึกษามีการจดั
องคก์ร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์และด้านผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษากบัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคด้าน การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซงทางการเมือง ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายท่ีขาดความ
ต่อเน่ืองและยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง (S1,S5,S6,,S7,T2,T5)  
 กลยุทธ์สร้างว ัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแขง็ดา้นครูไดรั้บการพฒันาคุณวฒิุดา้นปฐมวยั และพฒันาสมรรถนะในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภยั
คุกคามด้านขาดงบประมาณสนับสนุนในการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่มีระบบการ
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จดัการความรู้เพื่อใช้ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและดา้นระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจดัการของสถานศึกษาไม่เพียงพอ (S1,S8,T6,T7) 
 1.3 ผลการจัดท าร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการไดร่้างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กล
ยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
  กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างที่1) 
 วสัิยทศัน์ (Vision) 
 “ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งมัน่พฒันาก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในด้านการพฒันา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ควบคู่กบัความสามารถด้านศีลธรรมและจริยธรรมโดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันา เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ” 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์ 1.1  ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันา อยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถผลกัดนัองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  
 กลยทุธ์ 1.1.1 กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (W3,W8,O1,08) 

เป้าประสงค์1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะในการ
บริหารและจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
 กลยุทธ์1.2.1 ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและการจดั
การศึกษา (W4,W9,W11,O4) 

กลยทุธ์1.2.2 ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและการจดั
การศึกษา (W4,W9,W11,O4) 
 กลยุทธ์1.2.3 กลยุท ธ์ ส่ง เส ริมปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจ สู่สั งคม 
(S2,S4,S9,02,O5) 
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 ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้าง
กลไกการจัดการเครือข่าย 

เป้าประสงค์2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
สังคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 
กลยทุธ์ 2.1.1 กลยทุธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีดี (S1,S5,S6,S7,T2,T5) 

  กลยุทธ์ 2.1.2  กลยุทธ์เสริมสร้างการพฒันาแผนพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก (W1,O1,O7) 
  กลยุทธ์2.1.3 กลยุท ธ์ ส่ ง เส ริมปฏิสัมพัน ธ์และส ร้างความไว้วางใจ สู่สั งคม 
(S2,S4,S9,02,O5) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การการสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการบริหาร
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

เป้าประสงค์ 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการและมีสถานศึกษาระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ินภูมิภาคและระดบัประเทศ 
ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
 กลยทุธ์ 3.1.1 กลยทุธ์พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ (W5,W10,T1,T4,T9) 
กลยุทธ์ 3.1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการการจดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรมชจาก
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน (S1,S3,03,06) 
 กลยุทธ์ 3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน (W2,W6,W10,O1,O2,O7) 
 กลยุทธ์3.1.4 กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก(W2,W6,W10,T6,T7,T8) 
 กลุทธ์ 3.1.5 กลยทุธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันา (W4,W7,T3,T6) 
 ความเช่ือมโยงของวสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ และกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแสดงดงัแผนภูมิท่ี 6 
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จากแผนภูมิท่ี 6 อธิบายได้ว่ากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายละเอียดของความเช่ือมโยงระดบัต่างๆดงัตารางท่ี 23-25 ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาสมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอยา่
ต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถผลกัดนัองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง  
(W3,W8,O1,08) 

    1.จดัใหมี้การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดบั ให้เป็นนกับริหารมืออาชีพ 
โดยให้ถือเป็นพนัธะสัญญาท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งเรียนรู้และพฒันาเพื่อการ
เปล่ียนแปลงองคก์รเช่นการพฒันาองค์ความรู้ ทั้งในดา้นการบริหารงานตาม
อ านาจหน้าท่ี การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารการเปล่ียนแปลง กฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และองคค์วามรู้ทางดา้นการบริหาร 
    2.จดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผูบ้ริหาร
เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างมิติสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
ผู ้บริหารด้วยกันและเป็นต้นแบบของผู ้บริหารการเปล่ียนแปลงให้แก่
บุคลากรและชุมชน 
   3 สนบัสนุนผูบ้ริหารทุกระดบัในการด าเนินการผลกัดนัให้การการจดัการ
เครือข่าย 
เป็นภารกิจท่ีส าคญัของสถานศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งน าไปปฏิบติั 
   4.สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เกิดข้ึนแก่ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจน ปลดั ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นกัวิชาการ
ศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เห็นความส าคญัของการ
พฒันาเด็กเล็ก โดยจัดอบรมให้ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจัด
การศึกษา และส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเรียนรู้
และน ามาก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และสนบัสนุนงบประมาณอย่าง
จริงจงั 
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ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาสมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอยา่
ต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถผลกัดนัองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง  
(W3,W8,O1,08) 

   5.ส่งเสริมผูน้ าให้ความไวว้างใจและความเช่ือถือในตวับุคลากร โดยการ
กระจายอ านาจและใหอิ้สระในการท างานท่ีมอบหมาย 
   6.สร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยมีการสรร
หาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ มีเวลาท่ีจะเขา้มาร่วมกิจกรรมอย่าง
เต็มความสามารถ จดัให้มีค  าสั่งแต่งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบนั ก าหนด
บทบาทหน้าอย่างชดัเจนและพฒันาอบรมให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบั
บทบาทหน้าท่ีเก่ียวกับภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การจดัท าแผนกลยทุธ์ และการเรียนการสอน 
   7. สนับสนุนผูบ้ริหารในการจัดสรรทรัพยากร เช่น เวลา งบประมาณ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
   8.อบรมพฒันาผูน้ าทุกระดับในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลโดยการ
ส่ือสารแบบสองทาง ให้ความส าคญักบับุคคล การมีส่วนร่วม การมอบหมาย
งานและการสร้างทีมงาน 
   9. ผู ้น าฝ่ายการเมืองมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและเป็นแนวทางให้บุคลากร
ปฏิบติังานในทิศทางท่ีมีความสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมและน าไปสู่ความ
ทา้ทายไดใ้นอนาคต ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการอธิบายวิสัยทศัน์ให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน มีความสามารถในการแสดงวิสัยทศัน์ท่ีเป็นภาษา
และพฤติกรรมท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และมีความสามารถประยุกต์
วสิัยทศัน์ไปสู่จินตนาการถึงอนาคตได ้
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ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาสมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอยา่
ต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถผลกัดนัองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง  
(W3,W8,O1,08) 

  10. ส่งเสริมให้ผูน้  ามีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความร่วมมือในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กจากทุกกภาคส่วน  

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะในการ
บริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.2.1กลยทุธ์
ส่งเสริมพฒันา
สมรรถนะครูให้
มีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
และการจดั
การศึกษา 
(W4 ,W9 ,W11 ,O
4) 

   1. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหางบประมาน
ให้ครู และบุคลากรได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
   2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่
เพื่ อใช้ในการจัด กิจกรรมการเ รียน รู้  เ ช่นออกแบบกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ การผลิตส่ือสร้างสรรค์จากว ัสดุท้อง ถ่ิน และการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน เป็นตน้ 
  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา รวมทั้งการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาให้แก่ชุมชน/สังคมเพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 
  4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งดีงาม มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูป้กครอง ชุมชน
และบุคคลทัว่ไป เคารพสิทธิเสรีภาพ และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัเรียนและสังคม ในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไปเช่น  การแต่งกาย กิริยา วาจา 
และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ปฏิบติัตนไดถู้กระเบียบวินยัของ
ทางราชการ 
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ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

1.2.1กลยทุธ์
ส่งเสริมพฒันา
สมรรถนะครูให้
มีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
และการจดั
การศึกษา 
(W4 ,W9 ,W11 ,O
4) 

    5. เสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรในระดบัปฏิบติัทั้งครูและเจา้หนา้ท่ี
ให้มีความรักและผกูพนักบัองคก์รโดยใชห้ลกัการบริหารท่ีเป็นธรรมเช่น มี
การพิจารณาใหค้่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน และให้เกียรติและโอกาส วาจาเป็น
มิตร มี เหตุผล และรับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ สนับส นุน
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู  
   6. สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในความภาคภูมิใจและการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ต่อวชิาชีพ มีความรับผดิชอบ เสียสละต่อส่วนร่วม 
   7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการ
ประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   8. บนัทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นท่ี
ปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การพฒันาหลกัสูตร 
ทกัษะในการวดัและประเมินผลและทกัษะในการวิจยัทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานวชิาชีพ 
   9. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกแ์ละติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูและบุคลากรอย่างสม ่าเสมอและน าข้อมูลมาพฒันา
ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 
   10. พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

1.2.2 กลยุทธ์สร้าง
วฒันธรรมองค์กร
และบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
(S1,S8,T6,T7) 

   1. ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอด ถอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคคล(ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น) ให้เป็นองคค์วามรู้ของ
องคก์ารหรือหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
   2. ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการระดมสมอง การประชุม
ปฏิบติัการ  การน าเสนอ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ เ กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
   3. ส่งเสริมให้บุคลากรใชว้ิธีในการแสวงหาและรวบรวมความรู้ ไม่วา่จะ
เป็นเพื่อนร่วมงานหวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ต ารา 
และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอก
องคก์าร เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   5.น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เข้ามาใช้ในการ
บริหารงาน การจดัการเรียนการสอน และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
  6. พฒันาห้องสมุด และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ให้เป็นกลไกในการแสวงหาความรู้ของประชาชน ผูป้กครอง 
รวมทั้งใหแ้หล่งเรียนรู้ของภาคเอกชนเขา้มาร่วมสนบัสนุน 
   7. จัดให้มีทีมงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ชุมชน และระหว่างสถานศึกษา
ร่วมพฒันา  
   8. พฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆใหมี้ความเพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 23 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

1.2.2 กลยุทธ์สร้าง
วฒันธรรมองค์กร
และบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
(S1,S8,T6,T7) 

   9. จดัให้มีศูนยก์ลางในการจดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลส่ือ การ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน และใช้เป็นแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ของผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก
เครือข่าย  
  10. จดัหลกัสูตรการอบรมทกัษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรในทุกระดบั 

 
ตารางท่ี 24 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างกลไกการ
จดัการเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
2.1.1กลยทุธ์
พฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการท่ีดี
(S1,S5,S6,,S7,T2, 
T5) 

   1.มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การจัดสอบคัดเลือก การก าหนด
คุณสมบัติบุคลากร ทีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ปฐมวยั และมีความถูกตอ้ง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยจดัท าใน
รูปแบบของคณะกรรมการ 
    2.มีระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคือมีการวางแผน การจดัสรร
งบประมาณ การด าเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ และการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทั้ งภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์รและมีการเผลแพร่ต่อสาธารณชนอยา่งสม ่าเสมอ 
    3.จดัระบบบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีลักษณะการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจตามสายงานต่างๆของโครงสร้างองคก์ร และส่งเสริม
การปฏิบติังานท่ีเป็นกระบวนกลุ่มหรือทีมงาน 
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ตารางท่ี 24 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.1กลยทุธ์
พฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการท่ีดี  
(S1,S5,S6,S7,T2,
T5) 
 

    4.พฒันา กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั และเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของครู 
ชุมชน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านั้น 
   5.ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมั่นในความ
ถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับว่าพึง
ปฏิบติั   รณรงค์ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็น
ตวัอยา่งแก่สังคมและมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน มีระเบียบวนิยั 
   6.ปรับปรุงกลไกการท างานของทุกส่วนฝ่ายให้มีความโปร่งใส ชุมชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและเข้าใจง่าย มีกระบวนการให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน 
   7.เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สถานการณ์และปัญหาและเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหา
ส าคญัของสถานศึกษา ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น การประชาพิจารณ์ หรือ 
การแสดงประชามติ 
   8.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สถานศึกษารณรงคใ์หมี้ความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า รักษาและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
   9.ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในหน้าท่ีส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม      ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการ
ปฏิบติัของตนเอง 
   10.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเร่ืองร้องเรียนท่ี
เก่ียวข้องกับองค์กร/คณะบุคคลท่ีเก่ียวข้องและติดตามตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง  
   11.ทบทวนระบบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลทั้ งวิธีการได้มา
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารและคณะกรรมการต่างๆของ
ศพด.  
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ตารางท่ี 24 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.2 กลยทุธ์
เสริมสร้างการ
พฒันาแผนพฒันา
การศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
(W1,O1,O7) 

  1.พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัและเอ้ือประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารและการจดัการงบประมาณ 
  2.บริหารจดัการตามโครงสร้างและระเบียบการบริหารสถานศึกษาท่ีมี
การปรับให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติได้จริง รวมทั้ งมีแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบติัการประจ าปี เป็นกรอบในการด าเนินงานพฒันาระบบการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 
  3.จดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อแม่
ผูป้กครอง และชุมชน และก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาร่วมกนัเพื่อ
การบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ  
  4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเห็นความส าคัญของการ
วางแผนพฒันาสถานศึกษาเช่นพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบให้มีความรู้
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผน เพื่อน าแผนไปใช้ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  5.จดัตั้ งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาตามความสามารถแบบมีส่วนร่วม 
  6.การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาในชุมชนเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมทั้งจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการ
ก าหนดแผน นโยบายและยทุธศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
  7.จดัให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจจากคู่มือการบริหารงาน
ตามโครงสร้างในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
  8.ส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการจดัการศึกษาทั้งในระดบัชาติ ระดบักระทรวง 
ระดบัทอ้งถ่ิน และนโยบายของผูบ้ริหาร ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และความตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยมีกลไกการพฒันาท่ีชดัเจน 
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ตารางท่ี 24 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.2 กลยทุธ์
เสริมสร้างการ
พฒันาแผนพฒันา
การศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
(W1,O1,O7) 

  9.แต่งตั้งคณะท างานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการพฒันา
คุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กด าเนินงานครบถว้นตามแผนและมีรายงานการ
น าผลการประเมินไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 
  10.มีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานพฒันาเครือข่ายขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กทราบอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทุกคร้ังเม่ือมีการจดักิจกรรมและเป็นระบบ 
 

2.1.3ก ล ยุ ท ธ์
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
ไว้วางใจ สู่สั งคม 
(S2,S4,S9,02,O5) 

  1.ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยักลา้แสดงออกในการร่วมกิจกรรมการแสดงตาม
ประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคญัต่างๆในหน่วยงานราชการ ชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน สม ่าเสมอ 
  2.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน และเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเน่ืองเช่น กิจกรรมงานบุญ งานประเพณีตามเทศกาล
ต่างๆของชุมชน 
  3.จดัสัมมนาส่งครูเขา้อบรมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอกและชุมชนและให้โอกาสครูได้
ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practices ในเร่ืองน้ี 
  4.จดักิจกรรมให้เด็กปฐมวยั ครู บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน ร่วมกนั
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนั
ไหวค้รู วนัสงกรานต ์การแห่เทียนพรรษา วนัแม่ วนัพอ่ เป็นตน้  
  5.ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการบริการด้านอาคาร สถานท่ีวสัดุ
อุปกรณ์ บุคคลากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชน 
  6.จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเช่นการร่วมประชุม การเยี่ยมบา้น
นกัเรียน การร่วมท ากิจกรรม การส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู ใชภ้าษาส่ือสาร
กบัชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์ขา้ใจง่ายและเป็นกนัเอง  
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ตารางท่ี 24 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.3ก ล ยุ ท ธ์
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
ไว้วางใจ สู่สั งคม 
(S2,S4,S9,02,O5) 

   7.สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบา้น–โรงเรียน–ชุมชนในส่วนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการให้สถานท่ีโรงเรียนเป็นท่ีจดังานการกุศล 
หรือการพฒันาชุมชนการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   8.หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งไม่ควรทิ้งไวต้อ้ง
รีบแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยเร็ว 
 

 
ตารางท่ี 25 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างและใชภ้าคีเครือข่ายในการพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เป้าประสงค์ที ่3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
3.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
(W5,W10,T1,T4,T
7,T9) 
 

   1.ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาอยา่งชดัเจน 
   2.ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์สู่สาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
เช่น จดัท าเอกสาร บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั วารสารทางการศึกษา 
เฟสบุค๊ เวบ็ไซต ์การส่งจดหมายถึงผูป้กครอง เสียงตามสายของชุมชน จดั
นิทรรศการประจ าภาคการศึกษา พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ชุมชน และส่ือ
สมยัใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต มือถือ ในการประชาสัมพนัธ์ผลงานของ
นกัเรียนและครูต่อผูป้กครองและชุมชนอยา่งเน่ือง 
   3.จัดงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายในชุมชน  
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ตารางท่ี 25 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างและใชภ้าคีเครือข่ายในการพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เป้าประสงค์ที ่3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
3.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
(W5,W10,T1,T4,T
7,T9) 
 

   4.สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูและชุมชน ร่วมกนัก าหนดและปรับปรุง
หลกัสูตร ให้มีความสมดุลสัมพนัธ์กนั ทั้งหลกัสูตรท่ีเน้นการเป็นสากล
บนฐานของความเป็นไทย หลักสูตรท่ีเน้นความสนใจของผูเ้รียนและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัได้จริงมี
กระบวนการการจดัการเรียนการสอน ทั้งแผนการสอน เทคนิควิธีการ
สอน ส่ือการสอน และการวดัผลประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ
ของผูป้กครอง 
  5.จัดท าเอกสาร ธุรการชั้นเรียน สมุดบันทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นปัจจุบนั และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง 
  6.จดัโครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนให้ทราบแผนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมในวนัส าคัญต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและบทบาทของผูป้กครองต่อมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัในทุกภาคเรียน 
  7.จัดท าประชาคม ส ารวจความต้องการ ส ารวจประชามติ ในการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้องค์กรปรับการ
ด าเนินการให้สอดคล้อง ตอบสนองความรู้สึกความต้องการของ
ประชาชนได ้
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ตารางท่ี 25 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.1กลยทุธ์การ
พฒันาการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
(W5,W10,T1,T4,T
7,T9) 

   8.ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมของชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในรูปแบบหลากหลายให้เห็นว่าเป็นผูท้  า
ประโยชน์ใหก้บัสังคม 
   9.สร้างความเช่ือถือใหก้บับุคคลทัว่ไป ผูป้กครองไวใ้จวา่บุตรหลานของ
เขาได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเช่น ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน 
สถานท่ีรับประทานอาหาร ห้องน ้ าให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
จดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน สนับสนุนส่ืออย่างเพียงพอ และ
บุคลากรในอตัราท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
   10.ส่งเสริมใหค้รูผูดู้แลเด็กพฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์และการ
ติดต่อประสานงานกบับุคคล กลุ่ม องคก์รต่างๆ 
   11.ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้กครองและครูในการแก้ไข
ปัญหาเด็ก โดยให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสไดพ้บปะกบัครู เช่น การรับเด็ก
หนา้เสาธงตอนเชา้ การรับเด็กกลบับา้นในช่วงเยน็ การประชุมผูป้กครอง 
เชิญผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผู ้ปกครอง และประชาชนเก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวยัอย่างถูกต้อง เพื่อให้เห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นของการศึกษาระดบัปฐมวยั 

3.1.2.กลยทุธ์
ส่งเสริมการการจดั
ประสบการณ์
เรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลย ีส่ือ 
นวตักรรม จาก
แหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 
(S1,S3,03,06) 

   1.สถานศึกษามีการจดัท าแผนการส่งเสริมสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
   2.จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในทอ้งถ่ินรวบรวมจดัท าบญัชี
ระบบข้อมูลและจดัท าท าเนียบบุคคส าคญั วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ปราชญช์าวบา้นอยา่งเป็นระบบและปัจจุบนั  
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ตารางท่ี 25 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.2.กลยทุธ์
ส่งเสริมการการจดั
ประสบการณ์
เรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลย ีส่ือ 
นวตักรรม จาก
แหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 
(S1,S3,03,06) 

     3.เชิญผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกทกัษะท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กบัเด็กปฐมวยั เช่นช่างทอผา้ 
ช่างเทคนิค ช่างจกัรสาน ชาวบา้น หรือประสานขอใช้แหล่งวิทยาการ
เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ารเรียนการสอนและแหล่งฝึกปฏิบติั
จริง เช่น การทอผา้ไหม งานจกัสานไมไ้ผ ่ การท าขนมหวาน หรือเทคนิค
ต่างๆ ของชาวบา้น เป็นตน้ 
4.ส่งเสริมใหมี้การน าศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเช่นทุนทาง
ปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้มาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กโดยเฉพาะการบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนการสอน และให้มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 
(MOU) ระหว่างผูบ้ริหาร ครู สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อร่วมกนั
พฒันาการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 
  5.ติดต่อประสานขอความร่วมมือ ชุมชน พระภิกษุ หรือจากเจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั และร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 
   6.ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาสัยเช่นจดัให้มีห้องสมุดส าหบัเด็ก
ปฐมวยั (หนังสือ ของเล่น และส่ือต่างๆ) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
และสถานส่งเสริมส าหรับกิจกรรมส าหรับครอบครัวพร้อมทั้งด าเนินการ
ใหส้ถานท่ีดงักล่าวเป็นสถานท่ีส าหรับสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว 
  7.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัระบบการเรียนการสอน การ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 
  8.พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้
และน าผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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3.1.3กลยทุธ์
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและพฒันา
ความเขม้แขง็ของ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน
(W2,W6,W10,O1,
O2,O7) 

   1.สร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผู ้ปกครอง  สถานีอนามัย 
โรงพยาบาล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบนัการศึกษา 
และศาสนศาสนา ปราชน์ชาวบา้น องคก์รอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆให้เขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารและจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม ดงัน้ี การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วม
ปฏิบติั การร่วมประเมินผล และการร่วมช่ืนชม  
   2.สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับได้แก่ ครู  ผูป้กครอง 
คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย ให้เกิดความตระหนกั เห็นความส าคญั
และจ าเป็นของการพฒันาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การส่งเสริมความรู้ผูบ้ริหารและบุคลากรควรมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้
วิธีการถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั 
  3.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกันเป็นเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายชมรมครู สมาคมผูป้กครองและครู เพื่อร่วมมือกนัดูแลอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนหรือการร่วมมือกันบริจาคส่ิงของหรือ
ทรัพยสิ์นเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
  4.มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เช่น บทบาทการ
ลดหยอ่นยกเวน้ภาษีใหน่้าสนใจมากข้ึน เพื่อใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดั
การศึกษามากข้ึน และในรูปแบบหลากหลายข้ึน อาทิ การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสุขภาพอนามยัผูเ้รียน การพฒันาครู บุคลากร ให้ทุนการศึกษา 
ใหใ้ชส้ถานท่ีเรียนรู้ สนบัสนุนอาหารกลางวนั ฯลฯ 
  5.สนบัสนุนให้ภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชนให้มีโอกาสได้
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั ทั้งด้านอาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.3  กลยุทธ์
เส ริมส ร้ า งการ มี
ส่วนร่วมและพฒันา
ความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมภาครัฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น
(W2 ,W6 ,W10 ,O1 ,
O2,O7) 

  6.จดัตั้ งคณะท างานหรือคณะกรรมการท่ีจะเป็นทีมงานพร้อมก าหนด
ภารกิจหน้าท่ี และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และกิจกรรมต่างๆ โดย
ทีมงานควรประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรือรองนายกท่ีไดรั้บมอบหมาย ปลดัหรือผูอ้  านวยการกองการศึกษาหรือ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนยฯ์  ครูผูดู้แลเด็ก อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) เจา้หน้าท่ีจากสถานีอนามยัในพื้นท่ี  เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขในพื้นท่ี  ภูมิปัญญาในพื้นท่ี  ผูป้กครอง ผู ้น าทางศาสนา 
ผูป้กครอง 
  7.สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน เสนอความ
ต้องการหรือมีตัวแทนจัดท าหลัก สูตรร่วมกับครู  ผู ้บ ริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาดว้ย เพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร
ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
  8.ประสานเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาท่ี
จดัการศึกษาระดบัท่ีสูงกว่าในชุมชนและองค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจดัท า
ขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างกนั(MOU)ในการร่วมพฒันาผูบ้ริหาร ครู 
เด็กปฐมวยั รวมทั้งจดัท าแผนงาน โครงการในการสร้างความสัมพนัธ์ 
กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน 
   9.ส่งเสริมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกนัเป็นกลุ่มยอ่ยและกลุ่ม
ใหญ่กับผู ้ปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.4ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ร ะ ด ม ทุ น แ ล ะ
ทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
(W2,W6,W10,T6,T
7,T8) 

   1.ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการบริหาร
และจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.วางแผนและประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัท ากิจกรรมการ
ระดมทุนและทรัพยากร โดยวธีิการระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม โปร่งใส มี
แผนการน าทรัพยากรไปใชอ้ยา่งชดัเจน 
3.ส่งเสริมให้ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และประชาชน องค์กรชุมชน  ร่วม
ปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคาร  
   4.ประสานความร่วมมือระหวา่งครูผูรั้บผิดชอบงานดา้นสุขภาพเด็กและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการดูแลสุขภาพเช่นการเฝ้าระวงั
โรคติดต่อ การอนามยัช่องปากและฟัน อาหารและโภชนาการ และร่วม
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครูผูดู้แลเด็กและผูป้กครองในด้านการ
ดูแลดา้นสุขภาพและอนามยั 
   5.รายงานการใช้ทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สาธารณชน
ไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
   6.จดัตั้งกองทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการเงินบริจาคมี
ความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงคข์องการขอรับบริจาคและรายงานผล
ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
   7.จดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งจากรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนั
สังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา 
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กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.4ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ร ะ ด ม ทุ น แ ล ะ
ทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
( W2,W6,W10,T6,T
7,T8) 

    8.จดัท าขอ้มูลความตอ้งการการใชเ้งินนอกงบประมาณนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับและก าหนดล าดับความส าคัญและความ
จ าเป็นของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือ
องคก์รเอกชน 
  9.ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมและพฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์
และการติดต่อประสานงานกบับุคลากรอ่ืน ๆ 
   10.จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆเช่น ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน เป็นตน้ 
   11.ประกาศ เ กี ย ร ติ คุณและจัดท า แ ฟ้มข้อมู ลผู ้ มี ส่ วน ร่ วมท า
คุณประโยชน์ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3.1.5 กลยุทธ์การ
ส่ง เส ริม เค รือข่ า ย
ร่ ว ม พั ฒ น า 
(W4,W7,T3,T6) 
 

   1.องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินก าหนดนโยบายชัดเจนในการ
ประสานงานความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาระดบัเดียวกนัทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัภาค และระดบัประเทศ บรรจุแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไวใ้นยุทธศาสตร์หลกัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 
   2.จดัท าแผนและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาร่วม
พฒันาหรือเครือข่ายร่วมพฒันา และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
   3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจง อภิปราย รับฟังข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบันโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายและสถานศึกษาร่วม
พัฒนา สู่มาตรฐานสากลให้กับบุคลากรหลักของโสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัเพื่อสร้างความตระหนกั
ร่วมกนั 
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ตารางท่ี 25 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ)  

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.5 กลยุทธ์การ
ส่ง เส ริม เค รือข่ า ย
ร่ ว ม พั ฒ น า 
(W4,W7,T3,T6) 
 

  4.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานด้านเครือข่ายประกอบด้วยผูบ้ริหาร
และบุคลากรหลกัของโรงเรียนรวมทั้งผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์หรือ
ผู ้น าองค์กรท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน ผู ้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายร่วมพฒันา เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแหล่งร่วม
พฒันา ตลอดจนมีประสานเครือข่ายสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษา 
และองคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 
   5.ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
ใช้สัมพนัธภาพส่วนตวัในการแสวงหาคู่ร่วมพฒันาในทอ้งถ่ิน  พื้นท่ี
ใกลเ้คียง ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีประการ
หน่ึงในการได้มาซ่ึงคู่ร่วมพฒันาท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการ
เฉพาะดา้นของโรงเรียน 
 6.ท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งจดัแผนงานโครงการในการสร้างความ
สัมพนัธ ์์ กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาทผูรั้บผดิชอบเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
   7.พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ 
และและเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบICT 
   8.ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนการ
สอน การบริหาจดัการสถานศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร การพฒันา
บุคลากร และการจดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
   9.จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ งานวิจยั และนวตักรรม ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเครือข่าย ดว้ยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน
เช่นเฟสบุค๊ ไลน์ เวบ็ไซต ์ เป็นตน้ 
   10.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศน์ ติดตามผลการด าเนินงานระหว่าง
เครือข่ายและน าผลการประเมินมาวางแผนพฒันาประบปรุง 
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 2.2.3 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การตรวจสอบร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการโดยการจดัสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ผูเ้ขา้ร่วมการ
สัมมนาประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัท ากลยุทธ์และการ
บริหารงานการศึกษา การบริหารจดัการศูนยืพฒันาเด็กเล็ก จ านวน 7 คน ได้ร่วมกนัวิพากษ์ร่าง       
กลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
โดยน ากลยุทธ์ท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการ มาท าการตรวจสอบและวิพากยก์ลยุทธ์ ใน 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ความเหมาะสมขององค์ประกอบของกลยุทธ์ท่ีพฒันาข้ึน 2) ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และประเด็นกลยุทธ์ 3) ความ
เหมาะสมของกลยุทธ์และแนวด าเนินการ แยกตามประเด็นกลยุทธ์ และ4) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดย
การประมวลขอ้วพิากษแ์ละปรับปรุงเป็นกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามประเด็นการวพิากษด์งัน้ี  
  ประเด็นท่ี1 องคป์ระกอบของกลยุทธ์ท่ีพฒันาข้ึนซ่ึงประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน มีความเหมาะสมหรือไม่ ควร
แก้ไขอย่างไร สรุปประเด็นท่ี1 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์ท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน มี
ความเหมาะสม  
 ประเด็นท่ี 2 วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ควรแกไ้ขอยา่งไร สรุปประเด็นท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ วิสัยทศัน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกนั โดย
ผูท้รงคุณวฒิุแนะน าวา่วสิัยทศัน์ควรปรับใหก้ระชบัและส่ือใหช้ดัวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งการจะท า
อะไรให้เกิดข้ึนในอนาคต และครอบคลุมภารกิจของศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีต้องด าเนินงาน และ
เสนอแนะใหป้รับต าแหน่งบางประเด็นใหเ้หมาะสมตามล าดบัความส าคญั ประเด็นยุทธศาสตร์ ตอ้ง
ส่ือใหเ้ห็นการพฒันาท่ีส่งเสริมการด าเนินงานดา้นเครือข่ายและเป้าประสงคค์วรตรวจสอบการใชค้  า
ให้เหมาะสมและส่ือถึงส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนะน าให้แยก
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ี 3 ในดา้นเครือข่ายสนบัสนุนและเครือข่ายร่วมพฒันาในส่วนของ
ประเด็นกลยุทธ์ ให้ตรวจสอบความเหมาะสมของค า และปรับเพิ่มกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค ์
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 ประเด็นท่ี 3 การพิจารณาความเหมาะสมของกลยทุธ์แยกตามประเด็นกลยุทธ์ 
สรุปประเด็นท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม แต่ควรเปล่ียนส านวนการใชค้  าให้
ถูกตอ้งและตรงประเด็นในกิจกรรมท่ีตอ้งการด าเนินงาน กลยุทธ์ท่ี1.2.2 ควรปรับปล่ียนค าว่าการ
บริหารจดัการท่ีดี เป็นการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล แผนพฒันาการศึกษาควรระบุว่าเป็นแผน
ดา้นใดบา้ง การบริหารและการจดัการศึกษาควรแยกประเด็นการบริหารและการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 
  ประเด็นท่ี 4 การพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการด าเนินงาน  สรุป
ประเด็นท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แนวทางการด าเนินงานควรเขียนแยกตามกลยุทธ์ในแต่ละหวัขอ้ให้มี
ความกระชบัเขา้ใจง่าย และควรมีการยบุรวมประเด็นท่ีมีแนวทางใกลเ้คียงกนั 
 ประเด็นท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นไวด้งัน้ี ควร
น าเสนอวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้เป็นแผนภูมิท่ีแสดงความเช่ือมโยง
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย  
  การปรับวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทาง
การด าเนินงาน หลงัการวิพากษ์โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัได้แสดงผลการเปรียบเทียบวิสัยทศัน์ 
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์   กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ก่อนและหลังการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญได ้ดงัตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26 ผลการวิพากษ์วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การจดัการ

เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเด็น ก่อนการวพิากษ์ หลงัการวพิากษ์ 
วสิัยทศัน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  มุ่งมั่นพัฒนา

กา้วหน้าสู่ความเป็นเลิศในดา้นการพฒันา
ร่างกาย อารมย ์สังคม สติปัญญา ควบคู่กบั
ความสามารถด้านศีลธรรมและจริยธรรม
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา  เป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  มุ่ งมั่น
พฒันาก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศใน
ดา้นการพฒันาร่างกาย ดา้นอารมณ์ 
ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา ควบคู่กบั
ความสามารถด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมของเด็กและบุคลากรทุก
คนไดรั้บการพฒันาเป็นสถานศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม  
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ตารางท่ี 26 ผลการวิพากษ์วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
ประเด็น ก่อนการวพิากษ์ หลงัการวพิากษ์ 

 
 

 
ยทุธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ดา้นเครือข่าย 

ยุ ท ธ ศ าสต ร์พัฒน าสมรรถนะ
บุคลากรด้านการจดัประสบการณ์
เรียนรู้รูปแบบเครือข่าย 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้าง
กลไกการจดัการเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การการสร้างและใช้ภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
สนับสนุนและส ร้างพลังความ
ร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา 

 
 
 
 
 

เป้า 
ประสงค ์

1.1 ผูน้  าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กได้รับการพฒันาอย่า
ต่อเ น่ืองให้ เ ป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลง
สามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู ้น าทุกระดับท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
บริหารศูนยืพฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เ ป็นผู ้น า
เชิงกลยุทธ์สามารถผลกัดันองค์กร
ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีทกัษะในการบริหารและจดั
การศึกษาใหมี้คุณภาพ 

ค รู มี ค ว าม รู้  ค ว ามส าม า รถ  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีทกัษะในการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีระบบการ
บริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
สังคมและเสริมสร้างกลไกการ
จดัการเครือข่าย 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิพากษ์วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
ประเด็น ก่อนการวพิากษ์ หลงัการวพิากษ์ 
เป้า 

ประสงค ์
3.1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุก
ระดบัในการส่งเสริม สนับสนุน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการและมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็น
เครือข่ายร่วมพฒันาทั้ งในระดับท้องถ่ิน
ภูมิภาคและระดบัประเทศ 

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาคี
เครือข่ายทุกระดับในการส่งเสริม 
สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา คุณภาพการบ ริหาร
จดัการ 
3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษา
ระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วม
พฒันาทั้ งในระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค และระดบัประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 

กลยทุธ ์

1.1.1 กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ 

1.2.1 ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ก ล ยุ ท ธ์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า
สมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการศึกษาและการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 

1.2.2 กลยุทธ์สร้างวฒันธรรมองคก์รและ
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์สร้างวฒันธรรมองค์กรและ
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

2.1.1 กลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการท่ีดี   

กลยทุธ์การพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารงามตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างการพัฒนา
แผนพฒันาการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า ร
พฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิพากษ์วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
ประเด็น ก่อนการวพิากษ์ หลงัการวพิากษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์
 
 
 

2.1.3 กลยทุธ์ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้าง
ความไวว้างใจสู่สังคม 

กลยุทธ์ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และ
สร้างความไวว้างใจสู่สังคม 

3.1.1กล ยุ ท ธ์ ก า รพัฒน า ก า ร ส่ื อ ส า ร
ประชาสัมพนัธ์ 

กลยุท ธ์ ก ารพัฒนาก าร ส่ือส าร
ประชาสัมพนัธ์ 

3.1.2ก ล ยุ ท ธ์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ส่ือ 
นวตักรรมจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

ก ล ยุ ท ธ์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ี
ส่ือ นวตักรรม จากแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 

3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันา
ความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมภาครัฐ ภาคเอกชน 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันา
ความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

3.1.4 กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากร
เพื่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากร
เพื่อการบริหารจัดการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

3.1.5. กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วม
พฒันา 

3.2.1.กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่าย
ร่วมพฒันา 

 
 จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัน าไปแกไ้ขร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีพฒันาข้ึน ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่าง
ที่2) 
  วสัิยทศัน์ (Vision) 

“ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งมั่นพฒันาก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในด้านการพฒันา
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา ควบคู่กบัความสามารถดา้นศีลธรรมและจริยธรรม
ของเด็กและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันา เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในสังคม” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ สามารถผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 
  กลยทุธ์ 1.1.1 กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 

เป้าประสงค์1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะในการ
บริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดั

การศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
กลยทุธ์ 1.2.2 สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้    

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างกลไกการ
จัดการเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 2.1ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
สังคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

ประกอบดว้ย 3  กลยทุธ์ไดแ้ก่ 
กลยทุธ์ 2.1.1 กลยทุธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 2.1.2 เสริมสร้างและพฒันาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการใน

การพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  กลยทุธ์ 2.1.3 เสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนับสนุนและสร้าง
พลงัความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา 

เป้าประสงค์ 3.1ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 
ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ไดแ้ก่  

กลยทุธ์ 3.1.1 พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  
กลยุทธ์ 3.1.2  ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยพฒันาเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม 

การจดัประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  
กลยุทธ์ 3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน  
กลยทุธ์ 3.1.4 การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เป้าประสงค์ 3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพฒันา

ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 
ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
กลยทุธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 

    ความเช่ือมโยงของวสิัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ และกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแสดงดงัแผนภูมิท่ี 7 
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 ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน (ปรับปรุงหลงัการวพิากษ)์ 
แสดงไดด้งัตารางท่ี 27-30 
 
ตารางท่ี 27 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูน้าเชิงกลยทุธ์ สามารถผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1.1.1 กลยทุธ์การ
พฒันาภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ 
(W3,W8,O1, 
08) 

  1.จดัให้มีการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดบั เพื่อการเปล่ียนแปลง
องค์กรเช่นการพฒันาองค์ความรู้ ดา้นการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ี 
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ดา้นกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และดา้นการจดัการศึกษา 
  2.จดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ดา้นการบริหารและ
การจดัการศึกษาระหว่างผูบ้ริหารทุกระดับด้วยกันเพื่อให้เกิดมุมมอง
ทางการบริหารท่ีหลากหลาย   
  3.สนับสนุนผูบ้ริหารทุกระดับในการด าเนินการผลักดันให้การการ
จดัการเครือข่ายเป็นภารกิจท่ีส าคญัของสถานศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ตอ้งน าไปปฏิบติั 
  4.สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้แก่
ผูบ้ริหารอปท. บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โดยจดัอบรมให้ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการศึกษา และ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเรียนรู้และน ามา
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 
  5.ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารกระจายอ านาจ และใหอิ้สระในการด าเนินงานตาม
บทหนา้ท่ีของแต่ละสายงานท่ีรับผดิชอบ  
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ตารางท่ี 27 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูน้าเชิงกลยทุธ์ สามารถผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1.1.1 กลยทุธ์การ
พฒันาภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ 
(W3,W8,O1, 
08) 

  6.สร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีการ
สรรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ มีเวลา และจดัท าค าสั่งแต่ง
คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน ก าหนดบทบาทหน้าอย่างชัดเจน และ
พฒันาอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
การจดัท าแผนกลยุทธ์ และการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การติดตามและ
ประเมินผล  
  7.ส่งเสริมให้ผูน้  ามีทกัษะด้านการติดต่อส่ือสาร และสามารถถ่ายทอด
นโยบาย วสิัยทศัน์ สู่ผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  
  8.ส่งเสริมให้ผูน้  ามีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงาน   อ่ืนๆ ไดเ้ป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความร่วมมือในการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก  

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการบริหารจดั
การศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
1.2.1ส่งเสริมและ
พฒันาสมรรถนะครู
ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัด
การศึกษาและการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
 (W4,W9,W11,O4) 

  1.สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหางบประ
มานให้ครู และบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
  2.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ 
เช่นออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ การผลิตส่ือสร้างสรรค์
จากวสัดุทอ้งถ่ิน และ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาส่ือการสอน 
เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 27 ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่าย
ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ตอ่) 

 

เป้าประสงค์ที ่1.2 ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการบริหารจดัการศึกษาและจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 

 3.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา รวมทั้งการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาให้แก่ชุมชน/สังคมเพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 
  4.ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้ง เน้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูป้กครอง ชุมชนและบุคคลทัว่ไป เคารพ
สิทธิเสรีภาพ และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี แก่นกัเรียนและสังคม ใน
ด้านบุคลิกภาพทั่วไปเช่น การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ี
เหมาะสมกบัความเป็นครู ปฏิบติัตนไดถู้กระเบียบวนิยัของทางราชการ 
  5.เสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ครูและเจา้หนา้ท่ีให้มีความรักและผกูพนั
กับองค์การโดยใช้หลักการบริหารท่ีเป็นธรรมเช่น มีการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน ให้เกียรติและโอกาส และรับฟังความคิดเห็น
ดว้ยความเขา้ใจ สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพของครู  
  6.สร้างความตระหนักให้ครูด้านความภาคภูมิใจและการอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อวชิาชีพ มีความรับผดิชอบ เสียสละต่อส่วนร่วม 
  7.พฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  8.บันทึกความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
และเป็นท่ีปรึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การพฒันา
หลักสูตร ทักษะในการวดัและประเมินผล และทกัษะในการวิจยัทาง
การศึกษา  
  9.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์และติดตามประเมินผลการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของครูอย่างสม ่าเสมอและน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุง
งานใหดี้ข้ึน 
  10.พฒันาครู และบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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ตารางท่ี 27 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

1.2.2 ก ล ยุ ท ธ์ ส ร้ า ง
วฒันธรรมองคก์รและ
บรรยากาศท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ 
(S1,S8,T6,T7) 

   1.ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการระดมสมอง การประชุม
ปฏิบติัการ  การน าเสนอ แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง 
   2.ส่งเสริมให้บุคลากรใชว้ิธีในการแสวงหาและรวบรวมความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ต ารา และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอก 
   3.สนับสนุนให้ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 
   4.จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เขา้มาใชใ้นการ
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเครือข่ายและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
   5.พฒันาหอ้งสมุด และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ให้เป็นกลไกในการแสวงหาความรู้ของประชาชน ผูป้กครอง 
รวมทั้งใหแ้หล่งเรียนรู้ของภาคเอกชนเขา้มาร่วมสนบัสนุน 
   6.พฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆใหมี้ความเพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   7.จัดให้มีผูรั้บผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลส่ือ การเรียนการสอน  
   8.จดัอบรมทกัษะการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองแก่บุคลากรในทุกระดบั 
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ตารางท่ี 28 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างกลไกการ
จัดการเครือข่าย 

เป้าประสงค์ที ่2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
2.1.1 กลยทุธ์พฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล
(S1,S5,S6,,S7,T2,T5) 

   1.จดัใหมี้การสรรหา จดัสอบ คดัเลือกบุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แล
เด็กท่ีมีคุณวุฒิด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั มีความถูกตอ้ง เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยจดัท าในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหา
ท่ีมาจากทุกภาคส่วน 
   2.พฒันาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคือมีการวางแผน การ
จดัสรรงบประมาณ การด าเนินงานตามแผนการใชง้บประมาณ และการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในองคก์ร
และภายนอกองคก์รและมีการเผลแพร่ต่อสาธารณชนอยา่งสม ่าเสมอ 
   3.จดัระบบบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีลกัษณะการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจตามสายงานต่างๆของโครงสร้างองค์กร และ
ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีเป็นกลุ่มหรือทีมงาน 
   4.พฒันา กฎ ขอ้บงัคบั ใหท้นัสมยั และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของครู 
ชุมชน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีความยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านั้น 
   5.ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับว่า
พึงปฏิบติั รณรงค์ให้ครูและบุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่
สังคม มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทนและมีระเบียบวนิยั 
    6.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเร่ืองร้องเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร/คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามตรวจสอบอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 28 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างกลไกการ
จัดการเครือข่าย 

เป้าประสงค์ที ่2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
2.1.1 กลยทุธ์พฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล
(S1,S5,S6,,S7,T2,T5) 

   7.เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สถานการณ์และปัญหาและเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
ปัญหาส าคญัของศพด ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น การประชาพิจารณ์ 
หรือการแสดงประชามติ 
   8.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ศพด.โดยรณรงคใ์ห้มีความประหยดัใชข้องอยา่งคุม้ค่ารักษาและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
   9.ส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการ
ปฏิบติัของตนเอง 

2.1.2ลยุทธ์เสริมสร้าง
และพฒันาการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการในการ
พัฒนาก า รบ ริห า ร
จดัการศูนยพ์ฒันา 
ศูนยเ์ด็กเล็ก 
(S1,S5,S6,,S7,T2,T5) 

   1.พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัและเอ้ือประโยชน์
สูงสุดต่อการน าไปบริหารจดัการศพด. 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมพฒันาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันา
สามปี แผนปฏิบติัการ  
  3.จดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อ
แม่ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท าแผนพฒันาด้าน
การศึกษา  
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ตารางท่ี 28 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ)  

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างและ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการพฒันาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
(S1,S5,S6,,S7,T2,T5) 
 

  4.จดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาของศพด.ให้แก่
ครูและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องโดยผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์ แผนสามปี และแผนปฏิบติังาน 
  5.แต่งตั้ งคณะท างานวางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ด าเนินงาน
ครบถ้วนตามแผนและมีรายงานการน าผลการประเมินไปใช้
อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 
   6 . คัด เ ลื อกผู ้ท รง คุณวุ ฒิท างการ ศึกษาใน ชุมชนเ ป็น
คณะกรรมการ พร้อมทั้ งจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาท
หนา้ท่ีและภารกิจในการด าเนินงานดา้นแผนต่างๆของศพด. 
    7.ส่งเสริมให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจดัการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับท้องถ่ิน และนโยบายของ
ผูบ้ริหาร  ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน โดยมีกลไกการพฒันาท่ีชดัเจน 
   8.ส่งเสริมใหอ้ปท.จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการจดัท า
แผนต่างๆของศพด. 

2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
และสร้างความไว้วางใจสู่
สังคม(S2,S4,S9,02,O5) 

   1.ส่งเสริมให้เด็กกลา้แสดงออกในการร่วมกิจกรรมการแสดง
ตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคญัต่างๆในหน่วยงาน
ราชการ ชุมชน อปท. และเอกชน สม ่าเสมอ 
   2.แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการประสานงาน และเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีตาม
เทศกาลต่างๆของชุมชน  
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ตารางท่ี 28 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 (ต่อ)  

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
และสร้างความไว้วางใจสู่
สังคม(S2,S4,S9,02,O5) 

    3.สนับสนุนและส่งเสริมครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้อบรม
เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
หน่วยงานภายนอกและใหโ้อกาสครูไดศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ี
เป็น Best Practice ในเร่ืองน้ี 
   4.จัดกิจกรรมให้เด็ก ครู บุคลากร ผู ้ปกครองและชุมชน 
ร่วมกนัท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น วนัไหวค้รู วนัสงกรานต์ การแห่เทียนพรรษา วนัแม่ 
วนัพอ่ เป็นตน้ 
   5.สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบา้น–โรงเรียน–ชุมชนและ
องค์กรต่างๆ ในการบริการด้านอาคาร สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ 
บุคคลากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชน     
  6.จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเช่นการร่วมประชุม การ
เยี่ยมบา้นนกัเรียน การร่วมท ากิจกรรม การส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร 
ครู ใชภ้าษาส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์ขา้ใจง่าย และเป็น
กนัเอง 
  7.หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องท่ี
เก่ียวกบัศพด.    ไม่ควรทิ้งไวต้อ้งรีบแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่านั้น
โดยเร็ว 
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนบัสนุนและสร้างพลงัความ
ร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา 
เป้าประสงค์ที ่3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
3.1.1 พฒันาการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์
(W5,W10,T1,T4,T7,T9) 
 

  1.ส่งเสริมให้มีก าหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพนัธ์ไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์ของศพด. 
  2.ส่งเสริมใหมี้ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเช่น จดัท า
เอกสาร  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั วารสารทางการศึกษา 
เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ เ สียงตามสายของชุมชน วิทยุ ชุมชน  จัด
นิทรรศการประจ าภาคการศึกษา การบอกต่อระหวา่งบุคคล 
 3.จดังบประมาณสนับสนุนหรือระดมทุนเพื่อการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร  
  4.จดัท า สมุดบนัทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนกั ส่วนสูง เป็นปัจจุบนั 
และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง 
  5.จัดโครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียนให้ทราบแผนการ
ด าเนินงานของศพด.เก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบทบาทของ
ผูป้กครองต่อมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยัในทุกภาคเรียน 
 6.จดัท าประชาคม ส ารวจความตอ้งการ ส ารวจประชามติ ในการ
ใหบ้ริการดา้นการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้องคก์รปรับการ
ด าเนินการให้สอดคล้อง ตอบสนองความรู้สึกความตอ้งการของ
ประชาชนได ้  
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.1 พฒันาการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์
(W5,W10,T1,T4,T7,T9) 

  7.สร้างความเช่ือถือให้กับบุคคลทัว่ไป ผูป้กครองไวใ้จว่าบุตร
หลานของเขาได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเช่น ดูแลอาคาร
เรียน ห้องเรียน สถานท่ีรับประทานอาหาร ห้องน ้ าให้สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย จดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสนบัสนุนส่ือ
อยา่งเพียงพอ และบุคลากรในอตัราท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
 8.ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครองและครูในการแกไ้ข
ปัญหาเด็ก โดยให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสได้พบปะกบัครู เช่น การ
รับเด็กหน้าเสาธงตอนเช้าการรับเด็กกลบับา้นในช่วงเย็น และจดั
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผูป้กครอง และประชาชน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัอย่างถูกต้อง เพื่อให้เห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นของการศึกษาระดบัปฐมวยั 

3.1.2.ส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนโดยพฒันา
เทคโนโลย ีส่ือ นวตักรรม 
การจดัประสบการณ์ จาก
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
(S1,S3,03,06) 

  1.ส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
และ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   2.จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกห้องเรียนเช่น
ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในทอ้งถ่ิน
รวบรวมจัดท าบัญชีระบบข้อมูลและจัดท าท าเนียบบุคคส าคัญ 
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชน์ชาวบ้านอย่างเป็นระบบและ
ปัจจุบนั  
  3.เชิญผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นช่างทอผา้ ช่างเทคนิค ช่างจกัร
สาน ชาวบ้าน ช่างป่ัน  และการเกษตร พระภิกษุ เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและครู  
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.2.ส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนโดยพฒันา
เทคโนโลย ีส่ือ นวตักรรม 
การจดัประสบการณ์ จาก
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
(S1,S3,03,06) 

  4. ส่งเสริมให้มีการน าศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี
เช่นทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้มา
บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
โดยเฉพาะการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และให้มี
ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู ้บริหาร ครู 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
  5. ส่งเสริมให้มีการพานกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาเช่นพิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์ห้างสรรพสินคา้ วดั เยี่ยมชม
วถีิชีวติของคนในชุมชน เป็นตน้ 
  6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดัระบบการเรียนการ
สอนการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 
  7. พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่ง
เรียนรู้และน าผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานด้านแหล่ง
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3.1.3 กลยทุธ์เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและพฒันา
ความเขม้แขง็ของภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน
(W2,W6,W10,O1,O2,O7) 

  1. สร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผูป้กครอง สถานีอนามยั 
โ ร งพ ย าบ า ล  อ ง ค์ ก ร ชุ ม ชน  อ ง ค์ ก ร เ อ กชน  อ ง ค์ ก ร รั ฐ 
สถาบันการศึกษา และศาสนศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร
อาสาสมคัรต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วม
ประเมิน ร่วมช่ืนชม ในการพฒันาการบริหารและจดัการศึกษาใน
ศพด. 
   2. สร้างความตระหนักให้แก่ ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการ 
ชุมชน เครือข่าย ให้เกิดความตระหนกั เห็นความส าคญัและจ าเป็น
ของการพัฒนาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  
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3.1.3 กลยทุธ์เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและ
พฒันาความเขม้แขง็ของ
ภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
(W2,W6,W10,O1,O2,O
7) 

   3.สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การรวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายชมรมครู สมาคมผูป้กครองและครู เพื่อร่วมมือกันดูแล
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน ร หรือการร่วมมือกนับริจาค
ส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
   4.มีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ เช่น บทบาทการ
ลดหย่อนยกเวน้ภาษีให้น่าสนใจมากข้ึน เพื่อให้เอกชนเขา้มามีส่วน
ร่วมจดัการศึกษามากข้ึน และในรูปแบบหลากหลายข้ึน อาทิ การมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพอนามยัผูเ้รียน การพฒันาครู บุคลากร 
ใหทุ้นการศึกษา ใหใ้ชส้ถานท่ีเรียนรู้ สนบัสนุนอาหารกลางวนั ฯลฯ 
  5.จดัตั้งคณะท างาน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ีโดยทีมงานควร
ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
รองนายกท่ีได้รับมอบหมาย ปลัดหรือผูอ้  านวยการกองการศึกษา
หรือนักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู ้ดูแลเด็ก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เจา้หน้าท่ีจากสถานีอนามยัใน
พื้นท่ี  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี  ภูมิปัญญาในพื้นท่ี  ผูป้กครอง 
ผูน้ าทางศาสนา ผูป้กครอง 
   6.สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองและชุมชน เสนอ
ความตอ้งการ หรือมีตวัแทนจดัท าหลกัสูตรร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
บริบทและตามความตอ้งการของชุมชน 
   7.ประสานเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่ในชุมชนและองคก์รอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างกนั(MOU)ในการร่วม
พฒันาผูบ้ริหาร ครู เด็กปฐมวยั รวมทั้งจดัท าแผนงาน โครงการใน
การสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน    
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กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.3 กลยทุธ์เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและพฒันา
ความเขม้แขง็ของภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน
(W2,W6,W10,O1,O2,O7) 

 8.ส่งเสริมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกนัเป็นกลุ่มยอ่ยและ
กลุ่มใหญ่กบัผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

3.1.4 กลยทุธ์การระดมทุน
และทรัพยากรเพื่ อการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
 (W2,W6,W10,T6,T7,T8) 

  1.ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการ
บริหารและจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.วางแผนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดท า
กิจกรรมการระดมทุนและทรัพยากร โดยวิธีการระดมทรัพยากรท่ี
เหมาะสม โปร่งใส มีแผนการน าทรัพยากรไปใชแ้ละรายงานการใช้
ทรัพยากรท่ีใหส้าธารณชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
  3.ส่งเสริมให้ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และประชาชน องคก์รชุมชน  
ร่วมปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคาร  
  4. จดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นการระดมทุนในศพด.และ
ร่วมกนัจดัท าคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  5.จัดตั้ งกองทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเงิน
บริจาคมีความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงคข์องการขอรับบริจาค
และรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา 

 



265 
 

 

ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 
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3.1.4 กลยทุธ์การระดมทุน
และทรัพยากรเพื่ อการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
 (W2,W6,W10,T6,T7,T8) 

 7. จัดท าข้อมู ลความต้องการการใช้ เ งินนอกงบประมาณ
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับและก าหนดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นของวสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องขอรับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์รเอกชน 
  8. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้าง
ความสัมพนัธ์และการติดต่อประสานงานกบับุคลากรอ่ืน ๆ 
  9.ประกาศเกียรติ คุณและจัดท าแฟ้มข้อมูลผู ้มี ส่วนร่วมท า
คุณประโยชน์ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เป้าประสงค์ที ่3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งใน
ระดบั 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และ ระดบัประเทศ 

กลยทุธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
3.2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม
เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว ม พัฒ น า 
(W4,W7,T3,T6) 
 

   1.ส่ ง เส ริม ให้อปท .ก าหนดนโยบายชัด เ จนในด้ านก าร
ประสานงานความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาระดบัเดียวกนัทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ และบรรจุแผนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไวใ้นยุทธศาสตร์หลกั
อปท.และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 
   2.จดัท าแผนและจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายร่วม
พัฒนาโดยใช้ข้อมูลศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายเป็นข้อมูล
ประกอบ 
   3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจง อภิปราย รับฟังขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบันโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาให้กบั
บุคลากรของศพด. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อ
สร้างความตระหนกัร่วมกนั 
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม
เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว ม พั ฒ น า 
(W4,W7,T3,T6) 
 

   4.แต่งตั้งคณะท างานด้านเครือข่ายประกอบด้วยผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์
หรือผูน้ าองค์กรท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบ้ริหารของ
เครือข่ายร่วมพฒันา เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแหล่ง
ร่วมพัฒนา ตลอดจนประสานเครือข่ายสนับสนุนจากชุมชน 
สถานศึกษา และองคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 
 5.ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อใชส้ัมพนัธภาพส่วนตวัในการแสวงหาคู่ร่วมพฒันาในทอ้งถ่ิน  
พื้นท่ีใกลเ้คียง ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ี
ดีประการหน่ึงในการไดม้าซ่ึงคู่ร่วมพฒันาท่ีหลากหลาย ตรงตาม
ความตอ้งการเฉพาะดา้นของโรงเรียน 
 6.ท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งจดัแผนงานโครงการในการ
สร้างความสัมพนัธ์  กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาทผูรั้บผิดชอบ
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
 7.พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบ และและเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบICT 
 8.ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา การแลกเปล่ียน
บุคลากร การพฒันาบุคลากร และการจดักิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม ่าเสมอ 
    9.จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรม ของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเครือข่าย ด้วยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านเช่น เฟสบุค๊ ไลน์ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 

 
กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม
เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว ม พั ฒ น า 
(W4,W7,T3,T6) 
 

10. แต่งตั้ งคณะกรรมการนิเทศน์ ติดตามผลการด าเนินงาน
ระหว่างเครือข่ายและน าผลการประเมินมาวางแผนพฒันาประบ
ปรุง 

 
ขั้นตอนที่ 4  ผลการน าเสนอร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การน าเสนอร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ร่างท่ี 2 ) ต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และ
กลุ่มผูรั้บบริการ จ านวน 50 คน ประกอบดว้ย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก หวัหน้า
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็ก ผูน้ าชุมชน และผูป้กครอง ในลักษณะการจดัเวทีเสวนาเพื่อ
เสริมสร้างปัญญา (wisdom enhancement seminar )  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2558  ณ ห้อง 
305 มหาวิยาลยัสวนดุสิต ศูนยสุ์พรรณบุรี เพื่อร่วมประเมินความสอดคลอ้งของกลยุทธ์และความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั (Feasibility Standards) โดยพิจารณาจากการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติัวา่
มีทรัพยากรเพียงพอ ตลอดจนภาวะความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและการมีระเบียบข้อบงัคบัและหรือ
กฎหมายท่ีเอ้ือให้ปฏิบติั และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกลยุทธ์และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้นเพื่อใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด ผูว้จิยัจึงไดน้ าเสนอความเป็นมาและผลการด าเนินการวจิยัท่ีผา่นมาโดยใช ้power 
point พร้อมทั้ งเอกสารประกอบการเสวนาเก่ียวกับเร่ืองความเป็นมาของการวิจัยขั้นตอน 
กระบวนการวิจยั และผลการวิจยัจากการศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการ
เครือข่ายในขั้นตอนท่ี 1 ท่ีไดจ้ากขอ้มูลทั้ง 3 แหล่ง คือ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาแนวทางปฏิบติัท่ีดีของเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จ และผล
จากการพฒันาร่างกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายจากการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะอย่างเต็มท่ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผล
การประเมินร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายจากการเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ตามล าดบัดงัน้ี  
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 4.1 ผลการประเมินกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4.1.1 ผลการประเมินกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดจ้ากแบบประเมินปรากฏดงัตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
ขอ้ รายการ ร้อยละของความสอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

1 วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์มี
ความสอดคลอ้งกนั 

44 88% 6 12% 

2 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 43 86% 7 14% 
3 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 45 90% 5 10% 
4 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์ 46 92% 4 8% 
5 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงาน 42 84% 8 16% 

 
จากตารางท่ี 30 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของกลยุทธ์การการจดัการเครือข่าย

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์มีความสอดคลอ้ง กบัวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
แนวทางการด าเนินงาน ขอ้ท่ีมีความสอดคล้องมากท่ีสุด  ได้แก่ กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบั
เป้าประสงค์จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92%  รองลงมาไดแ้ก่ กลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 90% และขอ้ท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่มีความสอดคลอ้งนอ้ย
กวา่ขอ้อ่ืนไดแ้ก่ กลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานจ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 
84%   
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ตารางท่ี 31 ร้อยละความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัของวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ของการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
      ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งมัน่พฒันาก้าวหน้าสู่
ความเป็นเลิศในการพฒันาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ดา้นสังคมและสติปัญญา ควบคู่กบัความสามารถด้าน
ศีลธรรม จริยธรรมของเด็ก และ บุคลากรทุกคนไดรั้บ
การพัฒนา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 

 
48 

 
96% 

 
2 

 
4% 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย 

46 92% 4 8% 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในการเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

43 86% 7 14% 

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสนบัสนุนและสร้างพลงัความร่วมมือเครือข่าย
ร่วมพฒันา 

44 88% 6 12% 

 
จากตารางท่ี 31 ผลการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าวสิัยทศัน์และยุทธศาสตร์การ

จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปปฏิบติั พบวา่ ส่วนใหญ่มี
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่วิสัยทศัน์มี
ความเป็นไปไดจ้ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ96`% ยทุธศาสตร์พฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่ายมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 92% `
รองลงมาคือยุทธศาสตรการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนับสนุนและสร้างพลงั
ความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา และมีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุดคือยุทธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.1 กลยทุธ์ ท่ี 1.1.1 และแนวทางการการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านวน 
n=50 

ร้อยละ 

เป้าประสงคท่ี์ 1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ สามารถผลกัดนั
องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

44 88% 6 12% 

กลยทุธ์ท่ี 1.1.1การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 47 94% 3 6% 
แนวทางการด าเนินงาน     
1.จดัใหมี้การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดบั 
เพื่อการเปล่ียนแปลงองคก์รเช่นการพฒันาองค์
ความรู้ ดา้นการบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ี ดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการคิดเชิง
ยทุธศาสตร์ ดา้นกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน และดา้นการจดัการศึกษา 

45 90% 5 10% 

2.จดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้
ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาระหวา่ง
ผูบ้ริหารทุกระดบัดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดมุมมอง
ทางการบริหารท่ีหลากหลาย   

46 92% 4 8% 

3 สนบัสนุนผูบ้ริหารทุกระดบัในการด าเนินการ
ผลกัดนัใหก้ารจดัการเครือข่ายเป็นภารกิจท่ีส าคญั
ของสถานศึกษา ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งน าไป
ปฏิบติั 

47 94% 3 6% 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.1 กลยทุธ์ ท่ี 1.1.1 และแนวทางการการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
 
 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านวน 
n=50 

ร้อยละ 

4.สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ใหแ้ก่ผูบ้ริหารอปท.  บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โดยจดัอบรมใหค้วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
บริหารจดัการศึกษา และส่งเสริมใหมี้การศึกษาดู
งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบเรียนรู้และน ามา
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และสนบัสนุน
งบประมาณอยา่งจริงจงั 

44 88% 6 12% 

5. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารกระจายอ านาจ และใหอิ้สระ
ในการด าเนินงานตามบทหนา้ท่ีของแต่ละสายงาน
ท่ีรับผดิชอบ  

40 80% 10 20% 

6.สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีเวลา และจดัท าค าสั่งแต่ง
คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบนัก าหนดบทบาทหนา้
อยา่งชดัเจนและพฒันาอบรมเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีดา้น การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การ
จดัท าแผนกลยทุธ์ และการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
การติดตามและประเมินผล 

42 84% 8 16% 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.1 กลยทุธ์ ท่ี 1.1.1 และแนวทางการการ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านวน 
n=50 

ร้อยละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
7.ส่งเสริมให้ผูน้  ามีทักษะด้านการติดต่อส่ือสาร 
และสามารถ ถ่ ายทอดนโยบาย  วิสั ยทัศ น์  สู่
ผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

44 88% 6 12% 

8. ส่งเสริมให้ผูน้  ามีการบูรณาการ ประสานงาน 
และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื่อความร่วมมือในการพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กจากทุกกภาคส่วน 

41 82% 9 18% 

 
จากตารางผลการประเมินความเป็นไปในการน าไปปฏิบติัของประสงค ์ท่ี1.1 กลยุทธ์ 

ท่ี 1.1.1 และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ 
เป้าประสงคท่ี์ 1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองให้เป็นผู ้น าเชิงกลยุทธ์ สามารถผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ`มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 88 % และกลยุทธ์
ท่ี 1.1.1การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีความเป็นไปไดจ้ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 94 % ส่วน
แนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า แนวทางการสนบัสนุนผูบ้ริหารทุกระดบัในการด าเนินการผลกัดนัให้การ
จดัการเครือข่ายเป็นภารกิจท่ีส าคญัของสถานศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งน าไปปฏิบติัมีความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ จดัให้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารและการจดัการศึกษาระหว่างผูบ้ริหารทุกระดับ
ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดมุมมองทางการบริหารท่ีหลากหลาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92 % และ
ล าดบัท่ี 3 คือ ส่งเสริมใหผู้น้  ามีทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร และสามารถถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทศัน์ 
สู่ผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไป
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ปฏิบติัมากท่ีสุดคือการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารกระจายอ านาจ และให้อิสระในการด าเนินงานตามบท
หน้าท่ีของแต่ละสายงานท่ีรับผิดชอบจ านวน10`คนคิดเป็นร้อยละ 20 % รองลงมาคือส่งเสริมให้
ผู ้น ามีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กจากทุกกภาคส่วนจ านวน 9 คนคิดเป็น
ร้อยละ 18% 
 
ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.2 กลยทุธ์ ท่ี 1.2.1-1.2.2 แนว ตาราง 

ทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านว
น 

n=50 

ร้อยละ 

เป้าประสงคท่ี์ 1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีทกัษะในการบริหารจดัการศึกษาและจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 

47 94% 3 6% 

กลยทุธ์ท่ี 1.2.1ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูใหมี้
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาและการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 

46 92% 4 8% 

แนวทางการด าเนินงาน  
1.สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดย
จดัหางบประมานให้ครู และบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์อยา่งทัว่ถึงและ
เป็นธรรม 

44 88% 6 12% 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.2 กลยทุธ์ ท่ี 1.2.1-1.2.2 แนว ตาราง 
ทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านว
น 

n=50 

ร้อยละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
2.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ เช่นออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ การผลิตส่ือสร้างสรรค์จากวสัดุทอ้งถ่ิน และ การ
น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน เป็นตน้ 

47 94% 3 6% 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ งการวิจัยเพื่อ
แกปั้ญหาให้แก่ชุมชน/สังคมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

42 84% 8 16% 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นใน
ความถูกตอ้ง เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูป้กครอง 
ชุมชนและบุคคลทัว่ไป เคารพสิทธิเสรีภาพ และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่นักเรียนและสังคม ในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไปเช่น  การแต่งกาย กิริยา วาจา และ
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู ปฏิบัติตนได้ถูก
ระเบียบวนิยัของทางราชการ 

43 86% 7 14% 

5. เสริมสร้างขวญัก าลังใจให้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ีให้มี
ความรักและผูกพนักบัองค์กรโดยใช้หลักการบริหารท่ี
เป็นธรรมเช่น มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน 
ให้เกียรติและโอกาส และรับฟังความคิดเห็นด้วยความ
เขา้ใจ สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

40 80% 10 20% 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.2 กลยทุธ์ ท่ี 1.2.1-1.2.2 แนว ตาราง 
ทางการด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อยละ จ านว
น 

n=50 

ร้อยละ 

6.สร้างความตระหนกัให้ครูดา้นความภาคภูมิใจและการ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
เสียสละต่อส่วนร่วม 

42 84% 8 16% 

7.พฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์ การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

46 92% 4 8% 

8.ลงนามความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นท่ีปรึกษาในดา้น
การจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การพฒันาหลกัสูตร 
ทกัษะในการวดัและประเมินผล และทกัษะในการวิจยั
ทางการศึกษา 

44 88% 6 12% 

9.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามประเมินผลการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม ่าเสมอและ
น าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

40 80% 10 20% 

10.พฒันาครู และบุคลากร ให้มีความสามารถในการ
บริหารจดัการงบประมาณใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 

43 86% 7 14% 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.2 กลยุทธ์ ท่ี 1.2.1-1.2.2 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไป

ปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านว
น 

n=50 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

n=50 

ร้อย
ละ 

กลยุทธ์ที ่1.2.2 สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

44 88% 6 12% 

แนวทางการด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการระดมสมอง การ
ประชุมปฏิบัติการ  การน าเสนอ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปล่ียนความ รู้และประสบการณ์ เพื่อให้ เ กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ผู ้เ ช่ียวชาญ หรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

46 92% 4 8% 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วิธีในการแสวงหาและรวบรวม
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร 
ผู ้ เ ช่ี ย วชาญ เอกสาร  ส่ิ งพิมพ์  ต า รา  และฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอก 

45 90% 5 10% 

3. สนับสนุนให้ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

42 84% 8 16% 

4. จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เขา้มา
ใช้ในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

43 86% 7 14% 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี1.2 กลยุทธ์ ท่ี 1.2.1-1.2.2 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไป

ปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านว
น 

n=50 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

n=50 

ร้อย
ละ 

5.พฒันาห้องสมุด และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เป็นกลไกในการแสวงหาความรู้ของ
ประชาชน ผูป้กครอง รวมทั้งให้แหล่งเรียนรู้ของภาคเอกชน
เขา้มาร่วมสนบัสนุน 

40 80% 10 20% 

6 พฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆให้มีความเพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ 

48 96% 2 4% 

7.จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลส่ือ การเรียนการสอน 

41 82% 9 18% 

8 จดัอบรมทกัษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรในทุกระดบั 

39 78% 11 22% 

 
จากตารางผลการประเมินความเป็นไปในการน าไปปฏิบติัของเป้าประสงค์ท่ี1.2 กล

ยุทธ์  ท่ี 1.2.1-1.2. และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบวา่ เป้าประสงคท่ี์ 1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะในการ
บริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้`มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจ านวน 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 94 % และกลยุทธ์ท่ี1.2.1 ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้  มีความเป็นไปไดจ้ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 
92 % ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า แนวทางส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์
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นวตักรรมใหม่ เช่นออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ การผลิตส่ือสร้างสรรค์จากวสัดุ
ทอ้งถ่ิน และ การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือพฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์ 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92 % และล าดบัท่ี 3 คือ 
สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหางบประมานให้ครู บุคลากรไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม และบนัทึกความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นท่ีปรึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การ
พฒันาหลกัสูตร ทกัษะในการวดัและประเมินผล และทกัษะในการวจิยัทางการศึกษา จ านวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 88%  และประเด็นท่ีผูเ้ข้าร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ครูและเจา้หน้าท่ีให้มีความรักและผูกพนักบัองค์กรโดยใช้หลกัการ
บริหารท่ีเป็นธรรมเช่น มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน ให้เกียรติและโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นดว้ยความเขา้ใจ สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวิชาชีพและประเด็นแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศและติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม ่าเสมอและน าขอ้มูล
มาพฒันาปรับปรุงงานให้ดีข้ึนจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 20 % รองลงมาคือส่งเสริมให้ผูน้  ามี
การบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ
ความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กจากทุกภาคส่วนประเด็นส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้
กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา รวมทั้งการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน
สังคมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัอยา่งต่อเน่ืองจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 16%  

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 สร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้มีความ
เป็นไปไดจ้ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 88 % ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มี
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่ประเด็นพฒันาอาคารสถานท่ี 
ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้มีความเพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้เป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96% รองลงมาล าดบัท่ี 2 ส่งเสริมการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่นการระดมสมอง การประชุมปฏิบติัการ การน าเสนอ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 92% และล าดบัท่ี 3 คือส่งเสริมใหบุ้คลากรใชว้ธีิในการแสวงหาและรวบรวมความรู้ ไม่วา่จะเป็น
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู ้บริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ต ารา และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอก และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไปปฏิบติั
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มากท่ีสุดคือจดัอบรมทกัษะการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากร
ในทุกระดบัจ านวน11 คนคิดเป็นร้อยละ 22% รองลงมาคือพฒันาห้องสมุด และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เป็นกลไกในการแสวงหาความรู้ของประชาชน ผูป้กครอง 
รวมทั้งใหแ้หล่งเรียนรู้ของภาคเอกชนเขา้มาร่วมสนบัสนุนจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 20 % 
  
ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงคท่ี์2.1 กลยุทธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ

ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

เป้าประสงคท่ี์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหาร
จดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและเสริมสร้างกลไก
การจดัการเครือข่าย 

43 86% 7 14% 

กลยทุธ์ท่ี 2.1.1พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

42 84% 8 16% 

แนวทางการด าเนินงาน  
1.จดัให้มีการสรรหา จดัสอบ คดัเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษา ครูผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณวฒิุดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
จดัท าในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหาท่ีมาจากทุก
ภาคส่วน 

32 64% 18 36% 

2.พฒันาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคือมีการ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การด าเนินงานตาม
แผนการใช้งบประมาณ และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรและมีการเผลแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
สม ่าเสมอ 

30 60% 20 40% 
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ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงคท่ี์2.1 กลยุทธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
3. จดัระบบบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีลกัษณะ
การกระจายอ านาจการตดัสินใจตามสายงานต่างๆของ
โครงสร้างองค์กร และส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีเป็นกลุ่ม
หรือทีมงาน 

40 80% 10 20% 

4.พฒันา กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั และเป็นธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของครู ชุมชน  ผู ้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความยินยอมพร้อม
ใจปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านั้น 

38 76% 12 24% 

5.ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายึด
มัน่ในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับวา่พึงปฏิบติั  รณรงคใ์ห้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม มีความ
ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบวนิยั 

45 90% 5 10% 

6.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร/คณะบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
และติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 

40 80% 10 20% 

7.เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และปัญหาและเสนอ
ความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของศพด. ไม่ว่า
ดว้ยการแจง้ความเห็น  การประชาพิจารณ์ หรือ การแสดง
ประชามติ 

43 86% 7 14% 
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ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี2.1 กลยทุธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
8.ส่งเสริมการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ศพด.  โดยรณรงค์ให้มีความประหยดั  ใช้ของ
อย่างคุ้มค่า  รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ย ัง่ยนื 

46 92% 4 8% 

9. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัในหนา้ท่ี ส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา ยอมรับใน
ผลดีและผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง 

45 90% 5 10% 

กลยทุธ์ท่ี 2.1.2 กลยทุธ์เสริมสร้างและพฒันาการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในการพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

44 88% 6 12% 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปบริหารจดัการศพด. 

40 80% 10 20% 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหภ้าคประชาชน ภาคประชาสังคม 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมพฒันาการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ แผนพฒันาสามปี แผนปฏิบติัการ 

42 84% 8 16% 

3.จดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อแม่ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาดา้นการศึกษา 

39 78% 11 22% 
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ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี2.1 กลยทุธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน 
4.จดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาของศพด.
ให้แก่ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนสามปี และแผนปฏิบติังาน 

45 90% 5 10% 

5.แต่งตั้งคณะท างานวางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินการพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันา เด็กเล็ก ด าเนินงาน
ครบถว้นตามแผนและมีรายงานการน าผลการประเมินไป
ใชอ้ยา่งเป็น  รูปธรรมชดัเจน 

43 86% 7 14% 

6.คัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในชุมชนเป็น
คณะกรรมการ พร้อมทั้ งจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการด าเนินงานด้านแผน
ต่างๆของศพด. 

44 88% 6 12% 

7. ส่งเสริมศพด.จดัท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบั
แผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับท้องถ่ิน และ
นโยบายของผูบ้ริหาร และหลกัการจดัการศึกษา ศกัยภาพ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และความต้องการของท้องถ่ิน 
โดยมีกลไกการพฒันาท่ีชดัเจน 

47 94% 3 6% 

8. ส่งเสริมให้อปท.จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
จดัท าแผนต่างๆของศพด. 

38 78% 12 24% 
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ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี2.1 กลยทุธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และสร้างความ
ไวว้างใจสู่สังคม 

47 94% 3 6% 

แนวทางการด าเนินงาน     
1.ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมการ
แสดงตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคญัต่างๆใน
หน่วยงานราชการ ชุมชน อปท. และเอกชน สม ่าเสมอ 

48 96% 2 4% 

2. แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการประสานงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมงานบุญ 
งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆของชุมชน 

47 94% 3 6% 

3.สนับสนุนและส่งเสริมครูและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า
อบรม เ ก่ี ยวกับการประชาสัมพัน ธ์และการส ร้ า ง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอกและให้โอกาสครู
ไดศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practices ในเร่ืองน้ี 

44 88% 6 12% 

4.จดักิจกรรมให้เด็ก ครู บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน 
ร่วมกนัท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตาม
เทศกาลต่างๆ เช่น วนัไหวค้รู วนัสงกรานต ์การแห่เทียน
พรรษา วนัแม่ วนัพอ่ เป็นตน้ 

46 92% 4 8% 

5.สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบา้น – โรงเรียน – ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ ในการบริการด้านอาคาร สถานท่ีวสัดุ
อุปกรณ์ บุคคลากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชน 

44 88% 6 12% 
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ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความเป็นไปของเป้าประสงค ์ท่ี2.1 กลยทุธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.3 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน     
6.จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเช่นการร่วมประชุม 
การเยีย่มบา้นนกัเรียน การร่วมท ากิจกรรม การส่งเสริมให้
ผูบ้ริหาร ครู ใช้ภาษาส่ือสารกบัชุมชนอย่างสร้างสรรค์
เขา้ใจง่าย และเป็นกนัเอง 

45 90% 5 10% 

7. หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งท่ี
เก่ียวกับศพด. ไม่ควรทิ้งไวต้้องรีบแก้ไขปัญหาต่างๆ
เหล่านั้นโดยเร็ว 

46 92% 4 8% 

 
จากตารางผลการประเมินความเป็นไปในการน าไปปฏิบติัของเป้าประสงค์ท่ี2.1 กล

ยุทธ์ ท่ี 2.1.1-2.1.2. และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบวา่ เป้าประสงคท่ี์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
สังคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่ายมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจ านวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 86 % และกลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
มีความเป็นไปไดจ้ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 84% ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วน
ใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่แนวทางส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรณรงคใ์ห้มีความประหยดั 
ใชข้องอยา่งคุม้ค่า รักษาและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยืน มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92% รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัในหนา้ท่ี 
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการ
ปฏิบติัของตนเองและแนวทางส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับวา่พึงปฏิบติั รณรงค์ให้ครูและ
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บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบ
วนิยังจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90% และล าดบัท่ี 3 คือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และปัญหาและเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
ปัญหาส าคญัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น  การประชาพิจารณ์ หรือ การแสดง
ประชามติ จ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 86%  และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัมากท่ีสุด คือพฒันาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคือมีการวางแผน การจดัสรร
งบประมาณ การด าเนินงานตามแผนการใชง้บประมาณ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรและมีการเผลแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
สม ่าเสมอจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 % รองลงมาคือจดัให้มีการสรรหา จดัสอบ คดัเลือก
บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณวุฒิด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั  มีความถูกตอ้ง เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยจดัท าในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหาท่ีมาจากทุกภาคส่วน
จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 38 % 

กลยทุธ์ท่ี 2.1.2 กลยทุธ์เสริมสร้างและพฒันาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติั
การในการพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเป็นไปไดจ้ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ     
88 %  ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยทุธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าส่งเสริมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบั
แผนระดบัชาติ ระดบักระทรวง ระดบัทอ้งถ่ิน และนโยบายของผูบ้ริหาร และหลกัการจดัการศึกษา 
ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยมีกลไกการพฒันาท่ีชดัเจน มี
ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ จดัอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กให้แก่ครูและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนปฏิบติังาน และแนวทางส่งเสริมให้
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับวา่พึงปฏิบติั รณรงค์ให้ครูและบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่
สังคม มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบวนิยั จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90% และ
ประเด็นท่ีผูเ้ข้าร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือส่งเสริมให้อปท.จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจดัท าแผนต่างๆของศพด.จ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 24% 
รองลงมาคือจดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน 
เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อแม่ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
จดัท าแผนพฒันาดา้นการศึกษาจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 22 % 
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กลยทุธ์ท่ี 2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคมมีความเป็นไปไดจ้  านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94 % ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าแนวทางส่งเสริมให้เด็กกลา้แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมการแสดงตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคญัต่างๆในหน่วยงานราชการ ชุมชน 
อปท. และเอกชน สม ่าเสมอ`มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดจ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 94% 
รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการประสานงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆของชุมชนจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90% และประเด็นท่ีผูเ้ข้าร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบัติมากท่ีสุดคือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบา้น โรงเรียน ชุมชน และองคก์ารต่างๆ ในการบริการดา้นอาคาร สถานท่ี
วสัดุอุปกรณ์ บุคคลากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชนและสนับสนุนและส่งเสริมครูและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก
และให้โอกาสครูไดศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น Goof Practices ในเร่ืองน้ีจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 %  
 
ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1 กลยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ

ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้
จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

เป้าประสงคท่ี์ 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุก
ระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 

45 90% 5 10% 

กลยทุธ์ท่ี 3.1.1 พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 43 86% 7 14% 
แนวทางการด าเนินงาน  
1.ส่งเสริมให้มีก าหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพนัธ์ไวใ้น
แผนยทุธศาสตร์ของศพด. 

44 88% 6 12% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1 กลยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
2.ส่งเสริมให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย
เช่น จดัท าเอกสาร  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั วารสาร
ทางการศึกษา facebook  website เสียงตามสายของชุมชน 
วิทยุชุมชน  จดันิทรรศการประจ าภาคการศึกษา การบอก
ต่อระหวา่งบุคคล 

41 82% 9 18% 

3.จัดงบประมาณสนับส นุนหรือระดมทุน เพื่ อก าร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

38 76% 12 24% 

4.จดัท า สมุดบนัทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนัก ส่วนสูง เป็น
ปัจจุบนั และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง 

50 100
% 

- - 

5.จัดโครงการปฐมนิเทศผู ้ปกครองนักเรียนให้ทราบ
แผนการด าเนินงานของศพด.เก่ียวกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมในวนัส าคญั
ต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและบทบาทของผูป้กครองต่อมีส่วนร่วมใน
การพฒันาเด็กปฐมวยัในทุกภาคเรียน 

47 94% 3 6% 

6.จดัท าประชาคม ส ารวจความตอ้งการ ส ารวจประชามติ 
ในการให้บริการดา้นการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
องค์กรปรับการด าเนินการให้สอดคล้อง ตอบสนอง
ความรู้สึกความตอ้งการของประชาชนได ้

46 92% 4 8% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
7.สร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลทัว่ไป ผูป้กครองไวใ้จว่า
บุตรหลานของเขาได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเช่น 
ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน สถานท่ีรับประทานอาหาร 
ห้องน ้ าให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัการเรียนการ
สอนให้มีมาตรฐาน สนับสนุนส่ืออย่างเพียงพอ และ
บุคลากรในอตัราท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 

45 90% 5 10% 

8.ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครองและครูในการ
แกไ้ขปัญหาเด็ก โดยใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสไดพ้บปะกบั
ครู เช่น การรับเด็กหนา้เสาธงตอนเชา้ การรับเด็กกลบับา้น
ในช่วงเย็น และจดัอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ 
ผูป้กครอง และประชาชนเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัอย่างถูกต้อง เพื่อให้เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นของการศึกษาระดบัปฐมวยั 

44 88% 6 12% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1 กลยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1.2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดย
พฒันาเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม การจดัประสบการณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

44 88% 6 12% 

แนวทางการด าเนินงาน  
1.ส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนดา้นการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน และ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

48 96% 2 4% 

2.จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
เช่นส ารวจแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนในทอ้งถ่ินรวบรวมจดัท าบญัชีระบบขอ้มูลและจดัท า
ท าเนียบบุคคส าคญั วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชน์
ชาวบา้นอยา่งเป็นระบบและปัจจุบนั 

44 88% 6 12% 

3.เชิญผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นช่างทอผา้ ช่างเทคนิค 
ช่างจกัรสาน ชาวบา้น ช่างป่ัน  และการเกษตร พระภิกษุ 
เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและครู 

47 94% 3 6% 

4.ส่งเสริมให้น าศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี
เช่นทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้มาบูรณาการและประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กโดยเฉพาะการบริหารจดัการ การจดัการ
เรียนการสอน และใหมี้ขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ (MOU) 
ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

45 90% 5 10% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1 กลยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
5.ส่งเสริมให้มีการพานกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภ า ยนอกสถ าน ศึ กษ า เ ช่ นพิ พิ ธ ภัณฑ์  ส วนสั ต ว ์
หา้งสรรพสินคา้ วดั เยีย่มชมวถีิชีวติของคนในชุมชน เป็น
ตน้ 

40 80% 10 18% 

6.น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัระบบการเรียน
การสอน การพฒันาทักษะการเรียนรู้และการบริหาร
จดัการ 

43 86% 7 14% 

7.พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้น
แหล่งเ รียนรู้และน าผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

41 82% 9 20% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
พฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

43 86% 7 14% 

แนวทางการด าเนินงาน 
`1.สร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผูป้กครอง สถานี
อนามยั โรงพยาบาล องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร
รัฐ สถาบนัการศึกษา และศาสนศาสนา ปราชญ์ชาวบา้น 
องคก์รอาสาสมคัรต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน ร่วมช่ืนชม ในการพฒันาการ
บริหารและจดัการศึกษาในศพด.  

43 86% 7 14% 

2. สร้างความตระหนักให้แ ก่  ค รู   ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย ให้เกิดความตระหนัก 
เห็นความส าคญัและจ าเป็นของการพฒันาสถานศึกษา 

46 92% 4 8% 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายชมรมครู สมาคมผูป้กครองและครู เพื่อร่วมมือ
กันดูแลอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน หรือการ
ร่วมมือกันบริจาคส่ิงของหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษา 

44 88% 6 12% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน 
4.ส่งเสริมสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดหยอ่น
ยกเวน้ภาษีใหน่้าสนใจมากข้ึน เพื่อให้เอกชนเขา้มามีส่วน
ร่วมจดัการศึกษามากข้ึน เช่น การมีส่วนร่วมในการพฒันา
สุขภาพอนามัยผู ้เ รียน การพัฒนาครู บุคลากร ให้
ทุนการศึกษา ให้ใช้สถานท่ีเรียนรู้ สนับสนุนอาหาร
กลางวนั ฯลฯ 

42 84% 8 16% 

5.จัดตั้ ง คณะกรรมการด า เ นินง านด้ าน เค รือข่ า ย
ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือรองนายกท่ีได้รับมอบหมาย ปลัดหรือ
ผูอ้  านวยการกองการศึกษาหรือนกัวิชาการศึกษา หัวหน้า
ศูนย์ฯ  ครูผู ้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าท่ีจากสถานีอนามัยในพื้นท่ี  
เจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุขในพื้น ท่ี   ภู มิ ปัญญาในพื้ น ท่ี  
ผูป้กครอง ผูน้ าทางศาสนา ผูป้กครอง 

43 86% 7 14% 

6.ศพด.ควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน 
เสนอความตอ้งการ หรือมีตวัแทนจดัท าหลกัสูตรร่วมกบั
ครู ผู ้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทและตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

47 94% 3 6% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน 
7.ประสานเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัท่ีสูงกว่าในชุมชนและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้องจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกัน(MOU)ในการร่วมพฒันาผูบ้ริหาร ครู เด็ก
ปฐม วัย  จัดท า แผนง าน  โค ร ง ก า ร ในก า รส ร้ า ง
ความสัมพันธ์  กิจกรรม และก าหนดบทบาทหน้า ท่ี
ผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน 

45 90% 5 10% 

8.ส่งเสริมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกนัเป็น
กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่กบัผูป้กครอง ชุมชน 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

40 80% 10 20% 

กลยทุธ์ท่ี 3.1.4 กลยทุธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

44 88% 6 12% 

แนวทางการด าเนินงาน  
1.ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญต่อการ
พฒันาการบริหารและจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

45 90% 5 10% 

2.วางแผนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ
จดัท ากิจกรรมการระดมทุนและทรัพยากร โดยวิธีการ
ระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม โปร่งใส มีแผนการน า
ทรัพยากรไปใช้และรายงานการใช้ทรัพยากรท่ีให้
สาธารณชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

42 84% 8 16% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
3.ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู ้ดูแลเด็ก ผู ้ปกครอง ชุมชน ได้เข้าใจ
เก่ียวกบัความส าคญัของการระดมทรัพยากร และ รูปแบบ
แนวทางการด าเนินงาน 

44 88% 6 12% 

4.จดัตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการระดมทุนใน
ศพด.และร่วมกนัจดัท าคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

47 94% 3 6% 

5. จดัตั้ งกองทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจดั
การเงินบริจาคมีความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงค์
ของการขอรับบริจาคและรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
อยา่งสม ่าเสมอ 

36 72% 14 28% 

6.ส่งเสริมใหศ้พด.จดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบนัสังคมอ่ืนเพื่อร่วมพฒันาการจดัการศึกษา 

43 86% 7 14% 

7.ศพด .จัดท าข้อมูลความต้องการการใช้ เ งินนอก
งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับ
และก าหนดล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

38 76% 12 24% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
8.ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมและพฒันาทกัษะการสร้าง
ความสัมพนัธ์และการติดต่อประสานงานกบับุคลากรอ่ืน 
ๆ 

44 88% 6 12% 

9.ประกาศเกียรติคุณและจดัท าแฟ้มขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมท า
คุณประโยชน์ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

45 90% 5 10% 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบั
เดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ งในระดับท้องถ่ิน 
ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 

40 80% 10 20% 

กลยทุธ์ท่ี 3.2.1 กลยทุธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันา 43 86% 7 14% 
แนวทางการด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมให้อปท.ก าหนดนโยบายดา้นการประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดับเดียวกันทั้ งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับภาค ระดับประเทศ และบรรจุ
แผนการสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาศพด.ไวใ้นยุทธศาสตร์
หลกัของอปท.และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 

42 84% 8 16% 

2.จัดท าแผนและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียน รู้กับ
เครือข่ายร่วมพฒันาโดยใช้ข้อมูลศกัยภาพของสมาชิก
เครือข่ายเป็นขอ้มูลประกอบ 

45 90% 5 10% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยทุธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
3.ผู ้บริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจง อภิปราย รับฟัง
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนาให้กับบุคลากรของศพด. คณะ
กรรมการฯ และผู ้เ ก่ียวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก
ร่วมกนั 

43 86% 7 14% 

4.แต่งตั้งคณะท างานดา้นเครือข่ายประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์หรือผูน้ าองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผูบ้ริหารของเครือข่ายร่วมพฒันา เพื่อก าหนด
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแหล่งร่วมพฒันา ตลอดจน
ประสานเครือข่ายสนบัสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และ
องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 

42 84% 8 16% 

5.ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อใช้สัมพนัธภาพส่วนตวัในการแสวงหาคู่
ร่วมพฒันาในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัประเทศ 

44 88% 6 12% 

6.ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งจดัแผนงานโครงการ
ในการสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรม รวมถึงก าหนด
บทบาทผูรั้บผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 

40 80% 10 20% 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องเป้าประสงคท่ี์3.1กลยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 แนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
รายการ ความเป็นไปได ้

ในการน าไปปฏิบติั 
เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
n=50 

ร้อย
ละ 

แนวทางการด าเนินงาน  
7.พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบ
ICT 

42 84% 8 16% 

8. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
จดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการสถานศึกษา การ
แลกเปล่ียนบุคลากร การพฒันาบุคลากร และการจัด
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

41 82% 9 18% 

9.จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ งานวิจยั และนวตักรรม 
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาเครือข่าย ดว้ยการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึง
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อการใช้งานเช่น 
facebook  line  website  เป็นตน้ 

43 86 7 14% 

 
จากตารางผลการประเมินความเป็นไปในการน าไปปฏิบติัของเป้าประสงค์ท่ี 3.1 กล

ยุทธ์ ท่ี 3.1.1-3.1.4 และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินพบว่า เป้าประสงค์ท่ี3.1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดับในการส่งเสริม 
สนบัสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัจ านวน 45  คนคิดเป็นร้อยละ 90 % และกลยุทธ์ท่ี 3.1.1 
พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์มีความเป็นไปไดจ้ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 86 % ส่วนแนวทาง
ในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นราย
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ประเด็นพบว่า`แนวทางการจดัท าสมุดบนัทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนัก ส่วนสูง เป็นปัจจุบนั และ
รายงานผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
100 % รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ จดัโครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียนให้ทราบแผนการ
ด าเนินงานของศูนยพืฒันาเด็กเล็ก เก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
ในวนัส าคญัต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและบทบาท
ของผูป้กครองต่อมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยัในทุกภาคเรียนจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
94 % และล าดบัท่ี 3 คือ จดัท าประชาคม ส ารวจความตอ้งการ ส ารวจประชามติ ในการให้บริการ
ด้านการจดัการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้องค์กรปรับการด าเนินการให้สอดคล้อง ตอบสนอง
ความรู้สึกความตอ้งการของประชาชนได้จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 92 % และประเด็นท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือจดังบประมาณสนบัสนุนหรือระดมทุน
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารจ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 % รองลงมาคือส่งเสริมให้มี
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเช่น จดัท าเอกสาร  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั วารสาร
ทางการศึกษาเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เสียงตามสายของชุมชน วิทยุชุมชน  จดันิทรรศการประจ าภาค
การศึกษา การบอกต่อระหวา่งบุคคลจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 18 % 

กลยุทธ์ท่ี 3.1.2.ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยพฒันาเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม 
การจดัประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมีความเป็นไปไดจ้  านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 88 
% ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่แนวทางส่งเสริมใหมี้การจดัท าแผนดา้นการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
และ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 % รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือเชิญผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นช่างทอผา้ ช่างเทคนิค ช่างจกัรสาน ชาวบา้น ช่างป่ัน  และการเกษตร พระภิกษุ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและครู จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94% และล าดบัท่ี3 คือ
ส่งเสริมให้มีการน าศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเช่นทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทาง
ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้มาบูรณาการและประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กโดยเฉพาะ
การบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และให้มีขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่าง
ผูบ้ริหาร ครู สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไปปฏิบติั
มากท่ีสุดคือส่งเสริมให้มีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเช่น
พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์ห้างสรรพสินคา้ วดั เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นตน้ จ านวน  10 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 % รองลงมาคือพฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่ง
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เรียนรู้และน าผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18%  

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนมีความเป็นไปไดจ้ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86% 
ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าแนวทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครองและ
ชุมชน เสนอความตอ้งการ หรือมีตวัแทนจดัท าหลกัสูตรร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อให้หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบับริบทและตามความตอ้งการของชุมชน`มีความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 สร้างความตระหนกัให้แก่ 
ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย ใหเ้กิดความตระหนกัเห็นความส าคญัและจ าเป็นของ
การพฒันาสถานศึกษา จ านวน 46คนคิดเป็นร้อยละ 92% และล าดบัท่ี 3 คือประสานเครือข่าย
สนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่ในชุมชนและองคก์ร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) ในการร่วมพฒันาผูบ้ริหาร ครู เด็ก
ปฐมวยั จดัท าแผนงาน โครงการในการสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรม และก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจนจ านวน45 คนคิดเป็นร้อยละ 90% และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นว่าไม่
สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือส่งเสริมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกนัเป็นกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่กบัผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน10 คน คิด
เป็นร้อยละ 20% รองลงมาคือส่งเสริมสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดหยอ่นยกเวน้ภาษีให้
น่าสนใจมากข้ึน เพื่อให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษามากข้ึน และในรูปแบบหลากหลายข้ึน 
อาทิ การมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพอนามยัผูเ้รียน การพฒันาครู บุคลากร ให้ทุนการศึกษา ให้
ใชส้ถานท่ีเรียนรู้ สนบัสนุนอาหารกลางวนั ฯลฯจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 16 % 

กลยุทธ์ท่ี 3.1.4 กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีความเป็นไปไดจ้ านวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 88 % ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกล
ยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่แนวทางการ
จดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นการระดมทุนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและร่วมกนัจดัท าคู่มือการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาการบริหารและจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและแนวทางประกาศเกียรติคุณและจดัท า
แฟ้มขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90% และล าดบัท่ี3คือส่งเสริมใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก 
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ผูป้กครอง ชุมชน ไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการระดมทรัพยากร และ รูปแบบแนวทางการ
ด าเนินงาน จ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 88% และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัมากท่ีสุดคือจดัตั้งกองทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการเงินบริจาคมีความโปร่งใส
และบรรลุวตัถุประสงค์ของการขอรับบริจาคและรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28% รองลงมาคือจดัท าขอ้มูลความตอ้งการการใช้เงินนอก
งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับและก าหนดล าดบัความส าคญัและความ
จ าเป็นของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรเอกชนจ านวน 12 
คนคิดเป็นร้อยละ 24 % 

เป้าประสงคท่ี์ 3.2 กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 และแนวทางการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ เป้าประสงคท่ี์3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบั
เดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศผูเ้ขา้ร่วมเสวนา
เห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 80% และกลยุทธ์ท่ี 3.2.1    
กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันามีความเป็นไปไดจ้ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 86 % ส่วน
แนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบวา่แนวทางจดัท าแผนและจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายร่วมพฒันา
โดยใชข้อ้มูลศกัยภาพของสมาชิกเครือข่ายเป็นขอ้มูลประกอบ มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 45 
คน  คิดเป็นร้อยละ 90 % รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อใช้สัมพนัธภาพส่วนตวัในการแสวงหาคู่ร่วมพฒันาในท้องถ่ิน  พื้นท่ีใกล้เคียง 
ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ จ านวน44 คน คิดเป็นร้อยละ 88% และล าดบัท่ี3 คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประชุมช้ีแจง อภิปราย รับฟังข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการสร้าง
เครือข่ายร่วมพฒันาให้กับบุคลากรของศพด. คณะกรรมการฯ และผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
ตระหนักร่วมกนั จ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 86%  และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นว่าไม่
สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งจดัแผนงานโครงการในการสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาท
ผูรั้บผิดชอบเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคจ์  านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 % รองลงมาคือส่งเสริม
ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการสถานศึกษา การ
แลกเปล่ียนบุคลากร การพฒันาบุคลากร และการจดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอจ านวน    9 คน
คิดเป็นร้อยละ 18 % 
 



301 
 

 

 4.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กจากการเสวนาเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญาไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1. กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์แนวทางการด าเนินงานท่ี  6 
ควรเพิ่มมีใจเสียสละดว้ย เพราะคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ มี
เวลา จ าเป็นตอ้งมีใจและมีความเสียสละเพื่อเขา้มาช่วยพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างจริงจงั และ
ประเด็นท่ีผูเ้ข้าร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร
กระจายอ านาจและให้อิสระในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละสายงานท่ีรับผิดชอบ
จ านวน 10 คน พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
เน่ืองจากมองวา่ท่ีผา่นมาถึงแมจ้ะมีการให้หวัหนา้ศูนยฯ์และครูผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ์ด าเนินการบริหารและจดัการศึกษาแต่อ านาจการตดัสินใจก็ยงัอยูท่ี่ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก 
 2. กลยทุท่ี์ 2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคมแนวทาง
ท่ี 1ควรปรับขอ้ความเป็นส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและจดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วม
กิจกรรมการแสดงตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคญัต่างๆในหน่วยงานราชการ ชุมชน 
อปท. และเอกชน นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาให้ขอ้คิดเห็นว่ากลยุทธ์ท่ี 1.2.1ส่งเสริมและพฒันา
สมรรถนะครูใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ แนวทาง
ท่ี 5 เสริมสร้างขวญัก าลังใจให้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ีให้มีความรักและผูกพนักับองค์กรโดยใช้
หลกัการบริหารท่ีเป็นธรรมเช่น มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน ให้เกียรติและโอกาส 
และรับฟังความคิดเห็นด้วยความเขา้ใจ สนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นไปไม่ได้เพราะ
รูปแบบการบริหารบุคลากรส่วนมากยงัอิงระบบอุปถมัภ์เล่นพรรคเล่นพวกและผูบ้ริหารยงัไม่ให้
ความส าคญัในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กอย่างจริงจงั และแนวทางท่ี 9 ประเด็นแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศและติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม ่าเสมอและน าขอ้มูล
มาพฒันาปรับปรุงงานให้ดีข้ึนเป็นไปไม่ได้เพราะมองว่าปัจจุบนัศูนยมี์การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามโครงสร้างแต่ไม่ไดป้ฏิบติัจริงและบุคลากรท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการนิเทศยงัมีไม่เพียงพอและ
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านการออกพื้นท่ีนิเทศ ดังนั้นถ้ากองการศึกษายงัม่ีศึกษานิเทศก์ท่ี
เพียงพอ และมีประสบการณ์โดยตรงแนวทางดงักล่าวก็เป็นไปไดย้าก 
 3. กลยุทธ์ 3.1.2.ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยพฒันาเทคโนโลยี ส่ือ 
นวตักรรม การจดัประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ควรเพิ่มแนวทางการด าเนินงาน
แนวทางท่ี 8 คือประกาศเกียรติคุณ ผูมี้ส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ในการพฒันาการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ และ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่วนแนวทางส่งเสริมให้มีการพานักเรียน                   
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ไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเช่นพิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์ห้างสรรพสินคา้ วดั เยี่ยม
ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้นเป็นไปไม่ได้เน่ืองจากศูนย์พฒันาเด็กเล็กขนาดเล็กยงัขาด
บุคลากรท่ีเพียงพอในการดูแลเด็กออกนอกสถานท่ี ครูคิดวา่กิจกรรมดงักล่าวเป็นการเสียงอตัราย 
และครูยงัขาดทกัษะในการวางแผนการจดัประสบการณ์และแนวทางควบคุมเด็กออกนอกสถานท่ี
และศูนยฯ์ขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ   
     4. กลยุทธ์ท่ี 3.1.4 กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรตดัแนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และประชาชน องค์กร
ชุมชน ร่วมปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร เปล่ียนเป็น 
ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน ได้
เขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการระดมทรัพยากร และ รูปแบบแนวทางการด าเนินงาน และควรตดั
แนวทางท่ี4 ประสานความร่วมมือระหว่างครูผูรั้บผิดชอบงานด้านสุขภาพเด็กและเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการ
ดูแลสุขภาพเช่นการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ การอนามยัช่องปากและฟัน อาหารและโภชนาการ และร่วม
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครูผูดู้แลเด็กและผูป้กครองในดา้นการดูแลดา้นสุขภาพและอนามยั 
ออกและเปล่ียนเป็นจดัตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบดา้นการระดมทุนในศพด.และร่วมกนัจดัท าคู่มือ
การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 5. ส่วนกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่
ไม่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเหตุผลส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานต้นสังกัดจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ ในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัในการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัและศูนยฯ์พฒันาเด็กเล็กบางศูนยฯ์ มีครูผูดู้แลเด็กแค่ 1-2 คน การจะปฏิบติัภารกิจดา้น
อ่ืนๆนอกเหนือจากการสอนและดูแลเด็กก็แทบจะไม่มีเวลา ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่มองว่า
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัสรรอตัราก าลงัดา้นธุรการส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีดา้นการประสานงาน การจดัท าเอกสาร และงานธุรการดา้นอ่ืนๆ 
    4.3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน 
   1. การจดัเสวนามีประโยชน์มากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้การแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ดา้นการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมในการประเมินความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การยกระดบั
คุณภาพการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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    2. วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ แต่ละรายการมีความ
สอดคล้อง ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบติัการ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. ร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นผลงานวิจยัท่ีดีมาก ถา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั จะท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถพฒันา
รูปแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กปฐมวยัท่ีหลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการท่ีดี 
และระบบการบริหารจดัการศูนยฯ์มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึน  
 4.การน ากลยุทธ์ท่ีได้ไปสู่การปฎิบัติในทุกด้านมีความเป็นไปได้และมี
ประโยชน์แต่ผูบ้ริหารทุกระดับควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจงัทั้ งนโยบายและงบประมาณ
สนบัสนุน และควรมีการจดัสรรอตัราก าลงัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เพียงพอ ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาส่วน
ใหญ่แนะน าวา่ศูนยฯ์ควรมีการจดัจา้งต าแหน่งธุรการเพื่อดูแลงานเอกสารและประสารงานดา้นต่างๆ
เพื่อใหก้ารด าเนินงานศูนยฯ์เกิดความคล่องตวั  
 
ตารางท่ี 36 สรุปกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

วสัิยทัศน์ 
(Vision) 

“ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งมัน่พฒันาก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในด้านการ
พฒันาร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ควบคู่กบัความสามารถ
ดา้นศีลธรรมและจริยธรรมของเด็กและบุคลากรทุกคนได้รับการพฒันา เป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม” 

ยุทธศาสตร์ 1.พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ
เครือข่าย 
2.การพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างกลไกการจดัการ
เครือข่าย 
3.การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนบัสนุนและสร้างพลงัความ
ร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา 
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ตารางท่ี 36 สรุปกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 
( Gold ) 

1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ สามารถผลกัดนัองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะในการบริหารจดั
การศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
2.1ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 
3.1ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม สนบัสนุน และ
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 
3.2ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1.1กลยุทธ์การพฒันาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารด้านการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ี ด้านการ
บริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ดา้นกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และดา้นการจดัการศึกษา 
2.จดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนั  
3 สนบัสนุนผูบ้ริหารในการด าเนินการผลกัดนัให้การการจดัการเครือข่ายเป็น
ภารกิจท่ีส าคญัของสถานศึกษา  
4.จดัอบรมให้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการศึกษา และส่งเสริมให้มีการศึกษาดู
งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ 
5. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารกระจายอ านาจ และให้อิสระในการด าเนินงานตามบท
หนา้ท่ีของแต่ละสายงานท่ีรับผดิชอบ 
6.สรรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ มีเวลา และมีความสเยสละร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 
7.ส่งเสริมให้ผูน้  ามีทักษะด้านการติดต่อส่ือสารสามารถถ่ายทอดนโยบาย 
วสิัยทศัน์ สู่ผูป้ฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 36 สรุปกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 1.1.1กลยุทธ์การพฒันาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

8. ส่งเสริมให้ผูน้  ามีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  

กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.จดัหางบประมานให้ครู และบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์อยา่งทัว่ถึง 
 2.ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ และ น า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน  
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา  
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เน้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูป้กครอง ชุมชน 
5. เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและเจ้าหน้า ท่ีโดยการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน ให้เกียรติและโอกาส สนับสนุนความก้าวหน้าใน
วชิาชีพ  
6.สร้างความตระหนกัให้ครูดา้นความภาคภูมิใจและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ต่อวชิาชีพ รับผดิชอบ เสียสละต่อส่วนร่วม 
7.พฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.บันทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ  
9.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของครูอยา่งสม ่าเสมอ 
10.พฒันาครู และบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณ
ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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(ต่อ) 

 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1.2.2 สร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการท ากิจกรรมการระดมสมอง การประชุมปฏิบติัการ การน าเสนอ 
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ทั้ งภายในและ
ภายนอกอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาและรวบรวมความรู้ ไม่วา่จะเป็นเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ต ารา และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอก 
3. สนับสนุนให้ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
4. จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชก้ารจดัการเรียนการสอน และ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่าย 
5.พฒันาหอ้งสมุดและจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
6 พฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม 
7.จัดให้มีผู ้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดเก็บ 
รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล  
8 จดัอบรมทกัษะการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองแก่
บุคลากรในทุกระดบั 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 2.1.1กลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.จดัให้มีระบบการสรรหาครูผูดู้แลเด็ก ท่ีมีคุณวุฒิด้านปฐมวยั ดว้ยความเป็น
ธรรม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหา 
2.มีการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
3.บริหารจดัการศพด.ให้มีลกัษณะการกระจายอ านาจ ตามสายงานต่างๆของ
โครงสร้างองคก์ร และส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีเป็นทีม 
4.พฒันา กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของครู ชุมชน  
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  
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(ต่อ) 

 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ 2.1.1กลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

5. รณรงค์ให้ครูและบุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม มีความ
ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบวนิยั 
6.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ร/คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งสม ่าเสมอ 
7.เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการรับรู้
สถานการณ์และปัญหาและเสนอความเห็น 
8.รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรความประหยดั  ใช้ของอย่างคุม้ค่า  รักษาและ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัในหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา  

กลยุทธ์ 2.1.2เสริมสร้างและพฒันาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ
พฒันาการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการ
น าไปบริหารจดัการศพด. 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหภ้าคประชาชน ภาคประชาสังคม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนต่างๆของศพด. 
3.จดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในชุมชน  
4.จดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาของศพด.ให้แก่ครูและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าแผน 
5.แต่งตั้งคณะท างานวางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการพฒันา
คุณภาพศูนยพ์ฒันา เด็กเล็ก  
6.คดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาในชุมชนเป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งจดั
อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและภารกิจ 
7.ส่งเสริมให้ศพด.จดัท าแผนฯให้สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษา นโยบาย
ของผูบ้ริหาร  ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
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กลยุทธ์ 2.1.2เสริมสร้างและพฒันาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ

พฒันาการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

8.ส่งเสริมให้อปท.จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจดัท าแผนต่างๆของ
ศพด. 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 2.1.3 เสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไว้วางใจสู่สังคม 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการแสดงตามประเพณี งานวฒันธรรม และวนั
ส าคญัต่างๆในหน่วยงานราชการ ชุมชน อปท. เอกชน  
2.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการประสานงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง  
3.จัดอบรมเก่ียวกับแนวการประชาสัมพนัธ์ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
หน่วยงานภายนอก 
4.จดักิจกรรมให้เด็ก ครู บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาล 
5.จดัใหมี้การบริการดา้นอาคาร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ บุคลากรส าหรับกิจกรรม
ชุมชน และองคก์รต่างๆ 
6.จดัใหมี้การเยีย่มบา้นนกัเรียน การร่วมท ากิจกรรม การส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู 
ใชภ้าษาส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์ขา้ใจง่าย  
7. หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัศพด. ไม่ควร
ทิ้งไวต้อ้งรีบแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยเร็ว 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 3.1.1 พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมให้มีก าหนดกลยุทธ์ดา้นประชาสัมพนัธ์ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ของ
ศพด. 
2.ส่งเสริมให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเช่น จดัท าเอกสาร  
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั วารสารทางการศึกษา  
3.จดังบประมาณสนบัสนุนหรือระดมทุนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  
4.จดัท า สมุดบนัทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนกั ส่วนสูง เป็นปัจจุบนั และรายงาน
ผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง  
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ 3.1.1 พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

5.ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบแผนการด าเนินงานของศพด.ดา้นวิชาการ
และแผนการด าเนินงานดา้นต่างๆของศูนยฯ์ 
6.จดัท าประชาคม ส ารวจความตอ้งการ ส ารวจประชามติ ในการให้บริการดา้น
การจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
7.สร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลทัว่ไป ผูป้กครองไวใ้จว่าบุตรหลานของเขา
ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดี 
 8.เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดพ้บปะกบัครูอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การรับเด็กหน้า
เสาธงตอนเชา้ การรับเด็กกลบับา้นในช่วงเยน็  

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเทคโนโลยี ส่ือ นวัตกรรม 
การจัดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนดา้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ ให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นส ารวจแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติท าท าเนียบ วทิยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
3.เชิญผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและครู  
4.ส่งเสริมให้มีการน าทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้
มาบูรณาการและประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานของศูนย ์ 
5. พานักเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเช่นพิพิธภณัฑ ์
สวนสัตว ์หา้งสรรพสินคา้ วดั เยีย่มชมวถีิชีวติของคนในชุมชน เป็นตน้ 
6.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัระบบการเรียนการสอน การพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 
7.พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้และน าผล
มาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงาน 
8.ประกาศเกียรติคุณผู ้มีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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(ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมินผล และร่วมช่ืนชม  
2. สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย ให้
เห็นความส าคญัในการพฒันาศพด. 
3.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ชมรมครู สมาคมผูป้กครองและครู  
4.มีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วม
จดัการศึกษามากข้ึน  
5จดัตั้งคณะท างานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการประสานเครือข่าย
จากตวัแทนทุกภาคส่วนและก าหนดบทบาทอยา่งชดัเจน 
6.เปิดโอกาสใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองและชุมชน เสนอความตอ้งการ หรือมีตวัแทน
จดัท าหลกัสูตรร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร  
7.ประสานเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษา โดยท า MOU ในการร่วม
พฒันาผูบ้ริหาร ครู เด็กปฐมวยั  
8.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กับ
ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 

กลยุทธ์ 3.1.4 การระดมทุนและทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1.ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการบริหารและจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.วางแผนและประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัท ากิจกรรมการระดม
ทุนและทรัพยากร  
3. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน 
ไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการระดมทรัพยากร และ รูปแบบแนวทางการ
ด าเนินงาน 
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(ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 3.1.4 การระดมทุนและทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

4.จดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นการระดมทุนในศพด.และร่วมกนัจดัท า
คู่มือการระดมทรัพยากร 
5. จดัตั้งกองทุนการศึกษาและบริหารจดัการเงินบริจาคให้มีความโปร่งใสและ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการขอรับบริจาค 
6.จดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งจากรัฐ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  
7.จัดท าข้อมูลความต้องการการใช้เงินนอกงบประมาณท่ีต้องขอรับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์รเอกชน 
8.ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมและพฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์และการ
ติดต่อประสานงานกบับุคลากรอ่ืน ๆ 
9.ประกาศเกียรติคุณและจดัท าแฟ้มขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ในการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้อปท.ก าหนดนโยบายในด้านการประสานงานความร่วมมือ
ระหวา่งสถานศึกษาระดบัเดียวกนั 
2.จดัท าแผนและจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายร่วมพฒันาโดยใช้
ขอ้มูลศกัยภาพของสมาชิกเครือข่ายเป็นขอ้มูล 
3.จดัประชุมช้ีแจง รับฟังขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและแนวทางการสร้าง
เครือข่ายร่วมพฒันาใหก้บับุคลากรของศพด.  
4.แต่งตั้ งคณะท างานด้านเครือข่าย เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แหล่งร่วมพฒันา ตลอดจนประสานเครือข่ายสนบัสนุนจากชุมชน สถานศึกษา 
และองคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 
5.ขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อแสวงหาคู่ร่วมพฒันา
ในทอ้งถ่ินพื้นท่ีใกลเ้คียงระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ  
6.ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อร่วมพฒันาศพด. 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

7.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และและ
เปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบICT 
8. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างศพด. ในระดบั
องคก์ร ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 
9.จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้  และนวตักรรม ของบุคลากรภายในสถานศึกษา
เครือข่ายในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 
10.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานระหวา่งเครือข่ายและ
น าผลการประเมินมาวางแผนพฒันาปรับปรุง 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) พฒันากลยุทธ์การ
จดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) น าเสนอกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึน ด าเนินการวิจยัเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการณ์และความตอ้งการของเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร( Documentary 
Analysis) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Groups Interview ) ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองนายก ปลดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการส านกักองการศึกษา นกัวชิาการการศึกษา หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 17 คน ภาคีเครือข่ายประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูน้ า
ชุมชน ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จ านวน 6 คน  กลุ่มบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นเครือข่ายการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 คน รวม 25 คน จากศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัโดยกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินกบักองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ระหว่างเดือนมิถุนายน 
2553 - พฤศจิกายน 2554 จ านวน 11 แห่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณาเน้ือหา 
(Descriptive Analysis)   
  ขั้นตอนท่ี 2 ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) ในการจดัการครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการเครือข่าย จ านวน 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้างตาม ผูใ้ห้ข้อมูลได้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการส านักกอง
การศึกษา  นกัวิชาการการศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Selection ) รวมจ านวน16 คนวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการ
วเิคราะห์หลงัปฏิบติั (After Action Review : AAR )  
  ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันากลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งการด าเนินงานวิจยัเป็น2ขั้นตอนยอ่ยคือ  
  3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และร่างกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามล าดบัดงัน้ี  
    3.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง ,จุดอ่อน) สภาพแวดล้อม
ภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ของการด าเนินงานดา้นเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการจ านวน 15คน ประกอบดว้ย นกัวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 
ผูป้กครอง และ ผู ้เ ช่ียวชาญด้านกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT 
Analysis) 
   3.1.2 การจดัท าร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดต าแหน่ง ยกร่างวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 15 คน ประกอบดว้ยครู
ผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง นกัวิชาการดา้นการบริหารการศึกษา นกัวิชาการดา้นกลยุทธ์  โดยใช้เทคนิค
TOWS  MATRIX และผลการวจิยัในขั้นตอนท่ี 2 และ 3.1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจดัท าร่าง
กลยทุธ์  
  3.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ดา้นกลยทุธ์  ดา้นการบริหารการศึกษา และดา้นการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก จ านวน 7 คน เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเหมาะสมขององค์ประกอบของกลยุทธ์ท่ี
พฒันาข้ึน 2) ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์
และกลยุทธ์ 3) ความเหมาะสมของกลยุทธ์และแนวด าเนินการ แยกตามประเด็นกลยุทธ์ และ  4) 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากนั้นน าขอ้วิพากษ์และขอ้เสนอแนะน ามาปรับปรุงเป็นกลยุทธ์การจดัการ
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เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนน าไปเสนอต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
  ขั้นตอนท่ี 4 การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการจดัเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา (Wisdom Enhancement 
Seminar) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริหาร
ประกอบดว้ยตวัแทน นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายก ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา นกัวชิาการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กลุ่มผูป้ฏิบติังานประกอบดว้ย
ตัวแทน หัวหน้าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก ครูผู ้ดูแลเด็ก และกลุ่มผู ้รับบริการหรือบุคคลทั่วไป 
ประกอบดว้ยตวัแทนผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน  จ านวน 50  คน เพื่อร่วมประเมินความสอดคลอ้ง และ
ความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัโดยใชแ้บบประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณ
ค่าความถ่ี  ร้อยละ และ แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 
  1.  สภาพการณ์และความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.1  สภาพการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากการวิจยัพบว่าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 2 รูปแบบ คือ1) เครือข่ายร่วม
พฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเกิดจากการจดัตั้งและส่งเสริมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน
การพิจารณาคดัเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่นจากจงัหวดัต่างๆ เป็นแม่ข่ายประสานและพิจารณาคดัเลือก
สมาชิกเครือข่ายร่วมพฒันาจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบล 
อ าเภอ จงัหวดั ท่ีมีมาตรฐานนอ้ยกวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นมีความพร้อมดา้นงบประมาณ ก าลงัคน และสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในลกัษณะการลง
นามความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร พัฒนา
ประสบการณ์ครูผูดู้แลเด็ก ดา้นการพฒันาหลกัสูตร การวางแผนจดัประสบการณ์เรียนรู้  การจดัท า
ส่ือการสอน การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน และ 
ความปลอดภยั การระดมทรัพยากร และการบริหารทัว่ไป โดยใช้ฐานข้อมูลศกัยภาพของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบและสมาชิกเครือข่ายวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกนั 2) เครือข่ายสนบัสนุน
หรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยูเ่ดิมในรูปของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ
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และความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด าเนินงานกบับุคคล 
กลุ่มคน องคก์าร และบุคคลในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง ประกอบดว้ยเครือข่ายภายในคือระหวา่ง
หวัหน้าศูนยฯ์ ครูผูดู้แลเด็ก บุคลากรในศูนยพ์ ัฒนาเด็ก และ คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก กบั ผูบ้ริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี  รองนายก และ ปลดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการ
กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา เครือข่ายภายนอก
ประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
ต ารวจ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงเรียน วดั มหาวิทยาลยั ห้างร้านต่างๆ  ใน
ลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและครูจากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆท่ีทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเรียนเชิญเขา้ร่วม การระดม
สรรพก าลงั ระดมทุน ระดมทรัพยากร เช่น การถอดผา้ป่าสามคัคี การบริจาคส่ิงของ การจดังานการ
กุศล การจดัตั้งกองทุน การจดัตั้งสมาคมผูป้กครอง เครือข่ายประเภทน้ีจากการศึกษาพบวา่ทุกภาค
ส่วนยงัเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย ส่วนใหญ่เขา้มาเพราะทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเชิญเขา้ร่วม หรือจาก การ
ร้องขอในบางโอกาส และส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ การเขา้ร่วมกิจกรรมข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของหัวหน้าศูนยฯ์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และครูผูดู้แลเด็กในการวาง
แผนการด าเนินงานประสานและการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครอง และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
   1.2  ปัญหาการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พบวา่ 
    1.2.1 ปัญหาดา้นการบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารและนกัการเมืองทอ้งถ่ินบางแห่งไม่
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการจดัการศึกษา จึงไม่ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยั ส่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงันอ้ยและไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงานจดักิจกรรมภายในศูนย ์ในขณะท่ีผูบ้ริหารบางส่วนมีวิสัยทศัน์ และเห็นความส าคญัของ
การจดัการศึกษาแต่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารและการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบางคร้ังจึงส่ือสารและเขา้ใจไปคนละทิศทางกบัครูผูส้อนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
จึงก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ความตอ้งการของชุมชน การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากไม่มี
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาในการ
ด าเนินงาน ในส่วนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัมีการจดัท าแผนพฒันาศูนยฯ์ ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศึกษา สภาพแวดล้อมของศูนย ์และความตอ้งการของผูป้กครอง เด็กและชุมชน 
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ระบบการบริหารจดัการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ เขา้มามีส่วน
ร่วมนอ้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงแยกส่วนการท างานระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและกลุ่มงานอ่ืนๆ และใช้
ใชอ้  านาจในการบริหารงานและค านึงถึงพวกพอ้งของตนเองมากเกินกวา่ความตอ้งการครูผูดู้แลเด็ก
และเด็ก การบริหารงานของทอ้งถ่ินขาดความโปร่งใสดา้นการเงิน จึงท าให้ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกไม่เช่ือมัน่ในการบริหารจดัการดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และนิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียนในเมืองมากกวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
    1.2.2 ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งมีไม่ครบตามโครงสร้างการด าเนินงานเช่นผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ แต่มีนักวิชาการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีหลักคอยให้ค  าปรึกษาและ
ประสานงานในดา้นต่างๆ ซ่ึงบางแห่งไม่ไดจ้บการศึกษาหรือมีคุณวุฒิดา้นการศึกษาหรือการศึกษา
ระดบัปฐมวยัโดยตรงส่งผลให้ปฏิบติังานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กไม่มีประสิทธิภาพ งานส่วนใหญ่จึงไปอยู่กบัหวัหนา้ศูนยฯ์และครูผูดู้แลเด็กในขณะท่ีครูผูดู้แล
เด็กส่วนใหญ่ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีสัดส่วนไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางแห่งมีครุผูดู้แลเด็กแค่1-2 คน การมีกิจกรรมดา้นการ
สร้างเครือข่าย และส่งสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ท าให้ครูมีภาระหน้าท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าให้ปฏิบติั
ภารกิจไม่เต็มท่ี และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนปฎิบติัหน้าท่ีดา้น
เอกสาร การประสานงานติดต่อกบัภาคส่วนต่างๆ  ครูขาดทกัษะการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 
ทกัษะประสานงาน ทกัษะการส่ือสาร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน และ 
องค์กรต่างๆ  คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กส่วนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ท าให้ไม่มีความเขม้แข็งพอท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ก ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
   1.2.3 ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณจากการศึกษาพบว่าการจัดสรร
งบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสนบัสนุนการบริหารและการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่เพียงพอและครอบคลุมทุกภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจดา้นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและดา้นการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา และครูผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะดา้นการท า
บญัชีรายรับรายจ่าย การจดัท าแผนการใชง้บประมาณจากเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและเงินงบประมาณจากการระดมทุนจากเครือข่าย  
    1.2.4 ปัญหาการประเมินผลการด าเนินงานงาน จากการศึกษาพบว่าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กยงัไม่ให้ความส าคญัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เน่ืองจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการประเมินไม่ครบถว้น ไม่เป็นระบบ ยงัไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสะดวกในการน าขอ้มูลมาใช้ ขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอ และขาดการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาเครือข่าย
และการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 
    1.3  ความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายพบวา่1) ผูบ้ริหารตอ้งการให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าโครงการพฒันาขีดความสามารถศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเครือข่ายให้ต่อเน่ืองมีรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน จดัสรรงบประมาณให้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดและพฒันาคุณภาพของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งย ัง่ยนื และตอ้งการใหมี้การสนบัสนุนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสนบัสนุนระดบัชุมชนให้มีความเขม้แข็งเพราะเครือข่ายประเภทน้ีมีความใกลชิ้ด
กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะได้รับประโยชน์ร่วมกนัอย่างแทจ้ริง 
ถึงแมจ้ะใช้เวลาในการสร้างแต่ถา้เครือข่ายมีความเขม้แข็ง สามารถสนบัสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายร่วมพฒันาให้มากข้ึน 2) ครูผูดู้แลเด็กตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัมี
การก าหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และผูบ้ริหารเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กอย่างจริงจงั โดยเฉพาะช่วยประสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
สถาบนัอุดมศึกษา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ( อบจ.) องคก์รเอกชน องคก์รภาครัฐ องคก์รพฒันา
เอกชน เพื่อเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมสรรพก าลงั ระดมทุนและเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนไดเ้ขา้ร่วมพฒันาความรู้ 
และทกัษะ ในการจดัประสบการณ์อยา่งทัว่ถึงทุกคน 3) ผูป้กครอง และชุมชน ตอ้งการให้ครูผูดู้แล
เด็กเอาใจใส่เด็กทุกคนอยา่งทัว่ถึงและสามารถวางแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
มีส่ือการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์  มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของทอ้งถ่ิน มีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภยัและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีและเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมถึงเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่และเป็นแรงจูงใจให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานมาเขา้รับการศึกษาและเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึนและศูนยฯ์ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในกิจกรรมท่ีหลากหลายและควรจดั
ในเวลาท่ีทั้งศูนยฯ์และผูป้กครองสะดวกร่วมกนั  
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  2.  ผลการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเครือข่ายของเครือข่ายที่
ประสบผลส าเร็จ 
  จากการศึกษาพบว่าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบความส าเร็จด้านการจัดการ
เครือข่ายมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้
ประสบผลส าเร็จประกอบดว้ยดา้นกลยุทธ์ ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบการปฏิบติังาน การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานวชิา การการบริหารจดัการงานธุรการ การเงิน พสัดุครุภณัฑ์และอาคาร
สถานท่ี การประกนัคุณภาพภายใน ดา้นบุคลากรและทกัษะความรู้ความสามารถ ดา้นรูปแบบการ
บริหาร ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ดา้นการเมืองและกฎหมาย  
  ดา้นกระบวนการ เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการประสาน
และเช่ือมโยงเครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระดบัต าบล อ าเภอ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัประเทศ และเครือข่ายสนบัสนุนในชุมชนจากทุกภาคส่วนโดยประสานความร่วมมือจดัท า
ขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) มีการก าหนดนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กในแผนยุทธศาสตร์หลกั และจดัสรร
งบประมาณส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างเครือข่ายอย่างหลาหลายและต่อเน่ือง มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งแม่ข่าย ลูกข่าย และเครือข่ายสนบัสนุนของแต่ละพื้นท่ี ใน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอย่างชดัเจน และน าผลการประเมินการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายร่วมพฒันามาปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเดือนละ 1 คร้ัง
หรือมากกวา่1 คร้ังตามวาระเร่งด่วน  
  ดา้นผลผลิต พบว่าผลผลิตท่ีไดจ้ากเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคือศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ไดจ้ดัท าคู่มือการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวทางมอนเตสซอร่ี
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายไดรั้บการพฒันาและมีคุณภาพท่ี
ดีข้ึนบุคลากรและผูดู้แลเด็กของเครือข่ายไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ และการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการขยายตัวของเครือข่าย
สนบัสนุนและเครือข่ายร่วมพฒันาระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ 
  ด้านผลลัพธ์ พบว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กตน้แบบและเครือข่ายร่วมพฒันามีการ
เปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาเด็กก่อนปฐมวยัท่ีเป็นรูปธรรม หลายประการ คือศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตน้แบบมีช่ือเสียงสามารถเป็นแบบอยา่งในการปฏิรูปการศึกษาจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคญัและพฒันาเป็นศูนยเ์รียนรู้ดา้นการจดัการศึกษาระดบัให้หน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดูงาน และ
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ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั  ครูผูดู้แลเด็กทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายมีทกัษะกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน เข้าใจหลักการ ปรัชญาของ
นวตักรรมมอนเตสซอร่ี ครูมีการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ วิธีการสอน การผลิตส่ือ อุปกรณ์การสอน 
เนน้ส่ือจากธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเด็กไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีไดเ้ลือกเอง ไดล้งมือปฏิบติัจริง และมี
พฒันาการท่ีดีข้ึน ผูป้กครองให้การยอมรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เน่ืองจากเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีตวั
เด็กอย่างชดัเจน เด็กมีสมาธิมากข้ึน มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั มีความเป็นตวัของตวัเองกลา้
แสดงออก และสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รต่างๆมีความพึงพอใจและ
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมาก
ข้ึน  
 3. ผลการพฒันากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีต าแหน่ง       
กลยุทธ์แบบปรับเปล่ียน/พลิกฟ้ืน (Analyzer-proactive: WO) มีองค์ประกอบของของกลยุทธ์
ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี  
  วิสัยทศัน์ “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู ่มุ่งมัน่พฒันากา้วหนา้สู่ความเป็นเลิศในดา้น
การพฒันาร่างกาย อารมย ์สังคม สติปัญญา ควบคู่กบัความสามารถดา้นศีลธรรมและจริยธรรมของ
เด็กและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในสังคม”  
   ยุทธศาสตร์ท่ี1พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการจดัประสบการณ์ในรูปแบบ
เครือข่าย  เป้าประสงคท่ี์ 1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันา อยา่งต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าการเชิงกลยุทธ์ สามารถผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงคท่ี์1.2 ครูผูดู้แลเด็ก มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะในการบริหาร
จดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้มีคุณภาพ ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่1) กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 2) กลยทุธ์สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้   
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้างกลไก
การจดัการเครือข่าย เป้าประสงค์ท่ี 2.1การพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้าง
กลไกการจดัการเครือข่าย ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 2) กลยุทธ์เสริมสร้างและพฒันาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
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แผนปฏิบัติการในการพฒันาการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ 3) กลยุทธ์ส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคม 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนบัสนุนและสร้าง
พลงัความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา เป้าประสงคท่ี์3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบั
ในการส่งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 2) กลยุทธ์ส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนโดยพฒันาเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม การจดัประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 3) กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่าย ภาคประชา
สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนและ 4) กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เป้าประสงคท่ี์ 3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วม
พฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาค และ ระดบัประเทศ ประกอบดว้ย 1 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กล
ยทุธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 
  4. ผลการน าเสนอกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  จากการจดัเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญา (Wisdom Enhancement Seminar)กลุ่ม
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อน าเสนอร่างกลยุทธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยืพฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประเมินความสอดคลอ้งของ
วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน การประเมินความเป็นไปได้
ในการน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบติั พบว่าผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเสริมสร้าง
ปัญญามีความเห็นว่ากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในด้านความสอดคล้องของกลยุทธ์ มีความสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ ส่วนการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีความเป็นไปไดท้ั้ง 11 
กลยทุธ์  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีหลงัจากได้ผลการวิจยัตามบทท่ี 4 แล้วนั้นผูว้ิจยัสามารถอภิปราย
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 1. สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
 1.1 สภาพการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากการวิจยัพบวา่การก่อตวัของ

เครือข่ายร่วมพฒันาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดจากการท่ีทุกภาค
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ส่วนเล็งเห็นถึงปัญหาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรรมการพฒันาชุมชน กรมการศาสนา ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา โดยศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและถ่ายโอนจากส่วนราชการ ทั้ง 2 ประเภท มีความ
แตกต่างในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กในด้านต่างๆด้านอาคารสถานท่ี ด้านการจัด
การศึกษา  ดา้นการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จะมีความแตกต่างกนัในการบริหารจดัการทั้ง
ในด้านการบริหารศูนยด์้านการบริหารบุคคล และด้านงบประมาณ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ประเสริฐ บุญมี (2554) ท่ีพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่านมามี
ปัญหาและ อุปสรรคด้านครูพี่เล้ียงหรือผูดู้แลเด็กขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการศึกษาทั้ง
ดา้นหลกัสูตร การจดักิจกรรม การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็ก  อาคารสถานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
ขาดงบประมาณ ส่ืออุปกรณ์ และเคร่ืองเล่นสนาม ส าหรับเด็กไม่เพียงพอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีถ่าย
โอนจากกรมศาสนา ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณวดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถเขา้ไปบริหาร
จดัการหรือสร้างอาคารหลังใหม่ให้ได้ นอกจากซ่อมแซมหรือต่อเติมเท่านั้นจากสภาพปัญหา
ดงักล่าว ท าให้การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการจดัการศึกษาและพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีมาตรฐาน มีคุณภาพแตกต่างกนัตามศกัยภาพของแต่ละองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จึงไดส่้งเสริมให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน าแนวคิดการ
บริหารเครือข่ายมาพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เน่ืองจากปัญหาความซบัซ้อนของ
การบริการด้านการจดัการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก และปัญหาข้อจ ากดัทางด้านทรัพยากรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง รวมทั้งความเขม้แข็งและความกระตือรือร้นของภาคประชาสังคม 
ไดท้  าใหพ้ื้นท่ีสาธารณะก าลงัเปิดกวา้งต่อการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ภายใต้
สถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ “การจดัการภาคีสาธารณะ”ถือก าเนิดข้ึนในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ใหม่ 
เพื่อรองรับต่อปรากฏการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจดัการภาคีอนัแตกต่างหลากหลาย ซ่ึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ การชกัจูงให้แต่ละฝ่ายน าทรัพยากรออกมา
ใช้เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของการมีส่วนร่วม และการจัดการความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กระบวนการท าของร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Carr, Gerberry 
and Lupher (2009); Feiock (2007);  Kruger and Mcguire (2005); ท่ีพบวา่การขาดแคลนทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสวงหาความร่วมมือเพื่อท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Carr, Gerberry and Lupher (2009) ท่ี
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กล่าวว่าซิต้ีหรือเทศบาลท่ีขาดแคลนทรัพยากรเพื่อใช้งบประมาณในการน าโครงการของทอ้งถ่ิน
ไปสู่การปฏิบติั จึงตอ้งคน้หาหุ้นส่วนเพื่อจะร่วมกนัแบ่งปันภาระเร่ืองตน้ทุน และสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Osborne (2010: 7,9,11) ท่ีกล่าวว่าการจดัการปกครองสาธารณะแบบใหม่ มองว่า
ภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินงานสาธารณะ แต่รัฐจะไม่ผูกขาดงานสาธารณะไวเ้ป็น
ภารกิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวอีกต่อไป งานสาธารณะเป็นงานท่ีทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมได ้ในขณะท่ี
ภาครัฐไม่เพียงแต่เปิดกวา้ง ต่อการเขา้ร่วมของภาคีต่างๆ เท่านั้น แต่ยงัใชว้ิธีการจูงใจและสนบัสนุน
ให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและชุมชนเขา้ร่วมในการด าเนินงานและให้บริการสาธารณะอย่าง
กวา้งขวางอีกด้วย โดยภาคีต่าง ๆ สามารถเขา้ร่วมได้ทั้งรูปแบบของอาสาสมคัร การได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอยา่งเป็นทางการ การรับเหมาช่วงงานบริการจากภาครัฐฯลฯ แมจ้ะมีภาคีต่างๆ
เขา้ร่วมด าเนินงานแต่ความรับผิดชอบต่องานสาธารณะทั้งหมดก็ยงัคงเป็นภาครัฐอยู่เหมือนเดิม 
เพียงแต่รัฐหันมาท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัทิศทาง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการให้แก่
ประชาชนโดยตรง 

  โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้คดัเลือกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตน้แบบ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่นในแต่ละจงัหวดัซ่ึงมีมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งศกัยภาพ
ในการช่วยเหลือดา้นต่างๆ แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆ เพื่อท าการประสานและเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัท่ีมีมาตรฐานนอ้ยกวา่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น มีความพร้อมและสมคัรใจเขา้
ร่วมโครงการในลกัษณะการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  พฒันา
ประสบการณ์  ครูผูดู้แลเด็ก  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร การวางแผนจดัประสบการณ์เรียนรู้ การจดัท า
ส่ือจากวสัดุทอ้งถ่ิน การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกศูนยฯ์  การระดมทรัพยากร และ
การบริหารทัว่ไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการมีหนา้ท่ี คือ ก าหนดโยบายในการด าเนินงาน ตามแผนและ
งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและให้ค  าปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน พิจารณากลัน่กรอง
โครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ และอนุมติัโครงการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stenberg 
(2007: 16) ท่ีว่าเครือข่ายเป็นกระแสทางความคิดในปัจจุบนัโดยน ามาแกไ้ขปัญหาการดอ้ยพฒันา
ของพื้นท่ีรอยต่อ ความเหล่ือมล ้ าระหว่างองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ ขนาดเล็กและ
ปัญหาการขาดความประหยดัทางขนาด (Economic of Scale) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยอาศยัแนวทางการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน โดยใช้
ฐานขอ้มูลศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและสมาชิกเครือข่ายมาวางแผนการจดักิจกรรม
ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2551:9) ได้เสนอแนวทางการ
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บริหารงานเครือข่ายว่าเป็นการจดัการท่ีมีการแลกเปล่ียนระหว่างสมาชิก ในการจดัการเครือข่าย 
ตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การค านึงถึงสภาพของเครือข่ายว่าอยู่ในช่วงใดของ
วงจรชีวิต การน าแนวทางต่าง ๆ ไปใชค้วรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเครือข่าย 
และ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีบริหารเครือข่าย 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กยงัพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยฯ์สมาชิกเครือข่ายมีการประสานและ
เช่ือมโยงเครือข่ายสนบัสนุนหรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนโดยอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยูเ่ดิมใน
รูปของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติและความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกับบุคคล กลุ่มคน องค์การ และบุคคลในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง 
ประกอบดว้ยเครือข่ายภายในคือระหว่างหัวหน้าศูนยฯ์ ครูผูดู้แลเด็ก บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็ก 
และ คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กบั นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี  
รองนายก ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินคือ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา  
เครือข่ายภายนอกประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) ต ารวจ เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงเรียน วดั มหาวิทยาลยั 
ห้างร้านต่างๆ เพื่อร่วมกนับริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หากแต่พิจารณาความมากกน้อยของการเขา้มามีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ยงัมีส่วนร่วมน้อย
โดยเฉพาะการดึงให้ผูป้กครอง และชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีผา่นมาผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร
ต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม เม่ือทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร้องขอ หรือขอความร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
ศูนยฯ์จดัในวนัส าคญัต่างๆ และเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
การด าเนินงาน หรือเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพในดา้นการมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sherry 
R.Arnstein (1969) ท่ีกล่าวถึงระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนขั้นท่ี 2 เป็นขั้นยงัไม่มีส่วนร่วม อาจจะ
กล่าวไดว้า่เป็นภาพลวงหรือหน้ากากของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะผูมี้อ านาจในองคก์ร
มิได้เช่ือถือและมองว่าบุคคลในชุมชนยงัอ่อนด้อยไร้ความสามารถ เป็นเหมือนคนป่วยตอ้งดูแล
รักษาโรคมากกว่าจะช่วยให้คนสามารถแก้ท่ีสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนองค์การ 
ดงันั้นองค์การจะตอ้งแกปั้ญหาโดยการใช้อ านาจให้คนในชุมชนร่วมมือเหมือนคนป่วยท่ีตอ้งให้
ความร่วมมือกบัหมอในการรักษาท าให้ดูเหมือนว่าชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  
ในส่วนของการระดมทุน ทรัพยากร พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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เทศบาลต าบล ท่ีตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีนอกเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนน้อยเน่ืองจาก
ผูป้กครอง ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง เกษตรกร มีรายไดน้อ้ยแต่จะสนบัสนุนโดยการ
ถอดผา้ป่าสามคัคีและบริจาคบา้งเป็นบางคร้ังคราว ต่างกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองซ่ึง
ผูป้กครองมีความสามารถในการระดมทุนดา้นงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเช่นการจดัตั้งสมาคมผูป้กครอง การจดังานการกุศลเพื่อหาทุนสนบัสนุน การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
เพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์เรียนรู้ เป็นต้น แต่ทั้งน้ีการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากภาพลกัษณ์ท่ีดีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อสาธารณชนโดยเฉพาะดา้นวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนยฯ์ การประสานส่วนใหญ่เป็น
ลกัษณะไม่เป็นทางการสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
  จากผลการศึกษายงัพบวา่เครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเกิด
จากการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือหมดงบประมาณ
สนบัสนุนหรือส้ินสุดโครงการศูนยต์น้แบบและสมาชิกเครือข่ายจะขาดการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยง
กนัและไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัตนาวดี  ณ นคร (2554: 8 ) ได้
ใหค้วามเห็นวา่เครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้งจะมีความเก่ียวพนักบันโยบายหรือภาครัฐ และมกัอยูใ่น
กรอบแนวคิดเดิมท่ีใชก้ลไกภาครัฐผลกัดนัให้เกิดงานท่ีเป็นรูปธรรม และส่วนมากภาคีหรือสมาชิก
ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัจะไม่ไดมี้พื้นฐานความตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจหรือมุมมองในการจดัตั้ง
เครือข่ายท่ีตรงกนัมาก่อนท่ีจะเกิดการร่วมตวั การท างานจึงเป็นเร่ืองเฉพาะกิจไม่มีความต่อเน่ือง 
เวน้แต่จะไดรั้บการช้ีแนะท่ีดี มีการด าเนินงาน เป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถสร้างความเขา้ใจไดดี้
และเกิดความผกูพนัระหวา่งสมาชิกจนน าไปสู่เครือข่าย แต่กลบัพบวา่เม่ือส้ินสุดโครงการเครือข่าย
สนบัสนุนหรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและสมาชิกเครือข่ายเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนทั้งใน
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานดา้นต่างๆ การสนบัสนุน
งบประมาณ การระดมทรัพยากร เน่ืองจากเห็นความเปล่ียนแปลงในด้านสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ครูมีพฒันาการดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้และมีความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง  เด็กและ
ชุมชนมากข้ึน  ลูกหลานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมย ์สังคมและสติปัญญา
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน จึงเกิดความไวว้างใจ และเช่ือใจการจดัการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนาวดี  ณ นคร (2554: 8 ) ได้ให้ความเห็นว่าเครือข่ายท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติมกัใช้เวลานานในการสร้างเครือข่ายแต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้เครือข่ายมกัมีความเขม้แข็ง ย ัง่ยืน
และมีแนวโน้วท่ีจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึน แต่เครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้ งจะมีความเก่ียวพนักับ
นโยบายหรือภาครัฐและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ostrom (1990) ไดพ้ฒันาแนวคิดท่ีสามารถ
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อธิบายความร่วมมือกนัเพื่อจดัการทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนัไดโ้ดยไม่ถูกท าลายและไม่ตอ้งอาศยัปัจจยั
ภายนอก เช่น รัฐเขา้มาแทรกแซง แต่เป็นวิวฒันาการของการจดัการท่ีประสบความส าเร็จชุมชนใน
ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนมาเอง (Self-Organizing Group) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการร่วมมือ
กนัดูแลจดัการทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนั คือ “ความไวว้างใจ” (Trust)  และ “การต่างตอบแทนซ่ึงกนั
และกนั” (Reciprocity) ซ่ึงเม่ืออยูใ่นชุมชนเดียวกนัรู้จกักนั มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็สามารถสร้างให้
เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ท าให้ร่วมมือกนัไดง่้ายข้ึน ขณะเดียวกนั การตอบต่างแทนกนัก็ท าไดง่้าย 
คือทั้งในทางบวกคือ ต่างก็ท าดีมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั หรือถา้อีกฝ่ายท าไม่ดีก็สามารถตอบ
โตห้รือ Sanction กนัได ้ดงันั้นจากผลการศึกษาสรุปไดเ้ครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 2 รูปแบบ คือ1) เครือข่ายร่วมพฒันาระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเกิดจากการจดัตั้งและส่งเสริมจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสนับสนุน
งบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2) เครือข่ายสนบัสนุน
หรือเครือข่ายธรรมชาติในชุมชนอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยูเ่ดิมในรูปของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ
และความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด าเนินงานกบับุคคล 
กลุ่มคน องคก์าร และบุคคลในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง ประกอบดว้ยเครือข่ายภายในและเครือข่าย
ภายนอกองค์กรเพื่อร่วมกนัพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2555: 4) ท่ีกล่าวว่า การก่อรูปเครือข่ายอาจเกิดไดส้องแนวทางใหญ่ๆ 
แนวทางแรก คือ เครือข่ายท่ีเกิดจากรัฐเขา้ไปมีส่วนเป็นผูริ้เร่ิม (State Initiative) กล่าวคือ หน่วยงาน
ภาคเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหา สร้างความต่ืนตวัให้เกิดความสนใจ
รวมตวักนั และ ผลกัดนัให้เกิดการรวมตวัของประชาชนโดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนวทางท่ีสองเครือข่ายท่ีกลุ่มประชาชน
เอง กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนกัและต่ืนตวัในปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลว้ลงมือเร่ิม
ในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงหรือบรรเทาไป โดยท่ีองคก์รพฒันา
เอกชน องคก์รวชิาการหรือส่ือมวลชนโดยใชว้ธีิการสร้างความตระหนกัในปัญหาและส านึกในการ
รวมตวัการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์การแสวงหาแกนน าท่ีดีของเครือข่ายการสร้างแนวร่วม
สมาชิกของเครือข่าย 
  1.2  ปัญหาการจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
    จากการศึกษาพบว่าการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีปัญหาในดา้นต่างๆดงัน้ี  
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    1.  ด้านการบริหารทั่วไปผูบ้ริหารและนักการเมืองท้องถ่ินบางแห่งไม่มี
ความรู้ และประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษาจึงไม่ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาไม่มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
แผนพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและลูกข่ายไม่มีความสอดคล้องกบันโยบาย 
ยุทธศาสตร์ หลกัการจดัการศึกษาและสภาพแวดลอ้มของศูนยฯ์ และโครงการต่างๆท่ีศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กด าเนินการขาดการออกแบบกระบวนการส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รต่างๆเขา้มามี
ส่วนร่วม ขาดกระบวนการท าความเขา้ใจ การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลการด าเนินงาน การ
จดักิจกรรม รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครอง ชุมชน และ
องค์กรต่างๆในชุมชนเขา้ใจถึงความส าคญัของการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารและ
การจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยุวดี พงษ์สาระนนัทกุลและ   
ปิยะธิดา นาคะเกษียร (2557: 185 ) ท่ีพบวา่ปัญหาและความตอ้งการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขาดการวางแผนหรืออกแบบกระบวนการให้ผป็กครอง 
และชุมชนเข็ามามีส่วนร่วมท่ีผ่านมาผูป้กครองให้ความร่วมมือเม่ือทางศูนยร้์องขอเท่านั้น ขาด
กระบวนการท าความเขา้ใจ การส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนเห็นความส าคญัในการเข้ามามี
ส่วนร่วมแมบ้ริบทท่ีตั้งของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยูใ่กลชิ้ดกบัชุมชนและวดั และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
การมีส่วนร่วมของ Arnstein (1969) ในขั้นท่ี 3 ท่ีวา่การรับรู้ข่าวสารสารสนเทศเป็นขั้นตอนแรกของ
การมีสัญลกัษณ์ของการมีส่วนร่วม เป็นการรับรู้ข่าวสารขององคก์ารท่ีส่งถึงชุมชน บุคคล เป็นการ
ส่ือสารทางเดียวเพราะชุมชนหรือบุคคลท่ีไดรั้บข่าวสารไม่มีโอกาสท่ีจะแสดงความเห็นยอ้นกลบัให้
องค์การรับรู้ ดงันั้นกิจการทั้งหลายท่ีองค์การจะท ากบัชุมชน หรือบุคคลในชุมชนจะถูกส่งมาให้
รับทราบ การด าเนินการเท่านั้นการรับรู้ข่าวสารจะถูกส่งมาทางส่ือมวลชนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแผ่น
พบั โปสเตอร์ และแบบส ารวจซ่ึงทั้งหมดจะเป็นการส่ือสารทางเดียวการประชุมจะเป็นวิธีการ
ส่ือสารทางเดียว เป็นการน าเสนอขอ้มูลขององคก์ร ไม่เช้ือเชิญค าถามจากผูฟั้ง หรือให้ค  าตอบท่ีไม่
ตรงค าถาม อธิบาย ดว้ยถอ้ยค าท่ีเป็นวชิาการขั้นสูง 
    2.  ด้านการบริหารงานบุคคล ขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา อตัราส่วนของครูผูดู้แลเด็กต่อนักเรียนยงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และครูยงัขาดประสบการณ์ในการบริหารและการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ ขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูป้กครองและชุมชนสอดคล้องกบัผลการศึกษาณิชมนต ์
ปัทมเสวี (2548 : 608) พบว่าปัญหาการ บริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัปทุมธานี ด้านงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยู่ในระดบัน้อย คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษายงัไม่มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับ



 

 

328 

การศึกษานภทัร โพธิรัตน์  (2550: 17) ท่ีพบว่าการประเมินมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลางท่ีผา่นมาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ยงั
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าทีควรไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากคณะกรรมการขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีการปฏิบติังาน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขาดการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการด าเนินงานต่อสาธารชนอยา่งต่อเน่ือง การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ ยงัมีส่วนร่วมน้อย
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยใ์นด้านต่างๆเช่นดา้นการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ใหเ้ด็ก ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นการบริหารจดัการ
ศูนย ์บุคลากรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ดา้นการด าเนินงานรูปแบบเครือข่าย สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เกสรี ลดัเลีย (2557) ท่ีไดศึ้กษา การพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่เครือข่ายมีปัญหา
ด้านขาดองค์ความรู้ ขาดการมีส่วนร่วม และขาดการสนับสนุนจากผูบ้ริหารและสอดคล้องกับ
การศึกษาปรานีพนั จารุวฒันพนัธ์ (2557) ท่ีพบวา่ปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการท่ีส าคญัประกอบดว้ยการขาดแคลนบุคลากร ขาดแผนการปฏิบติัการ ขาดการติดต่อส่ือสาร
และการประสานงานท่ีดีต่อเน่ืองขาดงบประมาณสนบัสนุน 
    3.  ดา้นงบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่เพียงพอ ครอบคลุมในภารกิจ การระดมทรัพยากรและการ
ระดมทุนจากผูป้กครองและชุมชน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชนบทยงัด าเนินการงานไดค้่อนขา้งน้อย
เม่ือเทียบกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมือง เน่ืองจากผูป้กครองมีรายนอ้ยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร และครูขาดความรู้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Carr, Gerberry and Lupher (2009); Feiock (2007);  Kruger and 
Mcguire (2005) ท่ีพบวา่ การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารเป็นสาเหตุให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งแสวงหาความร่วมมือเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพิษณุโลกเขต1 (2553) กล่าวว่าปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาด
เล็กไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผูป้กครอง ชุมชนไดไ้ม่มากนกัเพราะส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบงัอร เทพเทียนและปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ (2550: 6) ท่ีพบว่า ปัญหาใน
การจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหาหลาย
ประการเช่นครูพี่เล้ียงเด็กยงัไม่ได้รับการพฒันาในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเท่าท่ีควร 
งบประมาณดา้นการจดัการศึกษายจัดัสรรไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงกบัความจ าเป็นใน
การจดัการเรียนการสอนและความขาดแคลนในเร่ืองจ านวนครูพี่เล้ียง เด็กและบุคลากรทางการ
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ศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นตน้เป็น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิษา อรัญมิตร 
(2552) ท่ีศึกษาพบวา่การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีสภาพปัญหาในการด าเนินงานทุกดา้นอยูม่ากไม่วา่จะเป็นดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชนท่ีพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากกวา่ดา้นอ่ืน  
    4.  ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนมากขาด
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินไม่ครบถว้น 
ไม่เป็นระบบ ยงัไม่มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่เก็บโดยใช้
แฟ้มเอกสาร ขาดเครืองมือในการประเมินผลงานเชิงคุณภาพ  มีการประเมินผลงานล่าชา้ล่าและขาด
หลกัฐานหรือร่องรอยในการด าเนินงาน และยงัไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจร PDCA`
ขาดการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างสม ่าเสมอ และขาดการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง และพฒันาเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธพงษ์
ชยั เกตุบาง (2553: 13-16) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กไวส้ถานศึกษา ขนาดเล็กมีจุดอ่อน ได้แก่ ขาดการน าผลการ ประเมินผลการปฏิบติังานใน
โครงการหรือกิจกรรมมา ปรับปรุงพฒันางาน งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไม่เพียงพอในการหา
บุคลากรเพิ่มทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีครูนอ้ย มีภาระงานมากจึงขาดการน าผล
การประเมิน ผลการปฏิบติังานในโครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุงพฒันางาน   
   1.3  ความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายพบว่าภาพรวมตอ้งการให้กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งเครือข่ายร่วมพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรก าหนดนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์หลกัดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้มีความเขม้แข็งเพื่อช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายร่วมพฒันา
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการขยายตวัและมีประสิทธิภาพและผูบ้ริหารควรเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ด าเนินงานของเครือข่ายอยา่งจริงจงั อ านวยความสะดวกหรือสนบัสนุนส่งเสริมในการประสานงาน
กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเช่นประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร การ
อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การเป็นท่ีปรึกษาดา้นการจดัการเรียน
การสอนเป็นตน้ สอดคลอ้งกบั แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS ) 
ของ Denhardt and Denhardt (2007: 25-39) ท่ีวา่บทบาทของหน่วยของรัฐควรจะมุ่งเนน้การช่วยให้
พลเมืองไดรั้บประโยชน์ตามสิทธิของตน แทนท่ีการควบคุมหรือก ากบัให้สังคมเป็นไปในแนวทาง
ท่ีตนตอ้งการ โดยหน่วยงานจะตอ้งมีบทบาทในการอ านวยความสะดวก (Facilitation) การเจรจา 
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(Negotiation) หรือการเป็นตวัแทน (Broker) เพื่อแกปั้ญหาของประชาชน ครูผูดู้แลเด็กตอ้งไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพทั้งดา้นการบริหารและดา้นการจดัประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง ควร
ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษา เช่น การส่งเสริมให้ครูและเด็กเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆของชุมชนและองค์การ เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การบริหาร
โครงการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของศูนย ์เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS ) ของ Denhardt and Denhardt (2007: 
25-39) ท่ีว่าหน่วยงานต้องหาหนทางในการสร้างประโยชน์ร่วมกันและการร่วมกันมีส่วน
รับผดิชอบของประชาชน หนทางหน่ึง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมกนัคิดร่วมกนัท าโดย
ผา่นวาทะกรรม (Discourse) ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัและมีความจริงจงั เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย หากผูบ้ริหารเพียงแค่ก าหนดวิสัยทศัน์ แล้ว
ปล่อยใหข้า้ราชการในหน่วยงานเป็นผูน้ าไปปฏิบติั แต่หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งลงมาแสวงหาความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโครงการท่ีด าเนินการ และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เอ้ือต่อการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลัยาณี ผลไม ้(2557: 66) ท่ีพบวา่การมีส่วนร่วม
และการสนบัสนุนจากชุมชน ส่วนใหญ่ตอ้งการให้ประสานและประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหม้าก เพื่อจะไดป้ระชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ชุมชน 
ผูป้กครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและให้ผูป้กครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ
พฒันาใหม้ากกวา่น้ีเพื่อใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัผูป้กครอง  

 2.  แนวทางปฏิบัติทีด่ีในการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
  จากผลการถอดบทเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สะทอ้นภาพ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามกรอบแนวคิดเชิงระบบทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลพัธ์ น ามาสู่
การอภิปรายผลเพื่อการพฒันาเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี  

 2.1  ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  
  1. ดา้นกลยุทธ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดว้ยแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการประจ าปี และแผนการจดัประสบการณ์ สอดคลอ้งกบั 
นโยบายการจดัการศึกษา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายผูบ้ริหารและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและความตอ้งการของทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา และบรรจุแผนพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนสามปี ของ
เทศบาล จึงท าให้มีแนวทางการด าเนินงานดา้นเครือข่ายมีความชดัเจนและมีงบประมาณสนบัสนุน 
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ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสมารถน านโยบายและแผนไปด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสาคร  สุขศรีวงศ ์(2554: 99) ท่ีกล่าววา่การวางแผนคือการก าหนดพนัธกิจ เป้าหมายและ
แผนงาน และมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนเพื่อให้องค์กรปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยวุดี พงษส์าระนนัทกุลและปิยะธิดา นาคะเกษียร (2557: 185) ท่ี
พบว่าแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนยเ์รียนรู้หรือศูนยต์น้แบบ ผูบ้ริหารและ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะตอ้งมีนโยบายการสนบัสนุนท่ีชดัเจน โดยก าหนด
วสิัยทศัน  พนัธกิจ กลยทุธ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่การจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม  

  2. ดา้นโครงสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนประกอบดว้ย
หัวหน้าศูนยฯ์ ครูผูดู้แลเด็ก เจา้หน้าท่ีธุรการ และมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์และ
คุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและการศึกษาระดบัปฐมวยั เพื่อท าหน้าท่ีประสานระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็กกบัผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมจดัท า
แผนปฏิบติัการและด าเนินการตามแผน และส่งเสริมสนบัสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มา
ก ากบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนร่วมกบัคณะครูผูดู้แลเด็กอยา่งจริงจงั  

  3.  ดา้นระบบการปฏิบติังาน  
  3.1  ผูบ้ริหารฝ่ายการเมือง มีการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการสถาน

สถานศึกษาร่วมจดัและพฒันาคุณภาพการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีระบบการประเมินผลการ
ท างานท่ีชัดเจน มีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการพฒันาบุคลากร ด้านการบริหาร
จดัการและจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มี
การระดมทุนจากผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆจากทุกภาคส่วนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยจดัใหมี้การพฒันาบุคลากรและการสร้างทีมงานดา้นการบริหารและการ
ระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการบริหารจดัการงบประมาณและรายงานผลการด าเนินงานต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
สอดคล้องกบัการศึกษาภานุมาศ เฉลยนาค (2557: 6) ท่ีพบว่ากลยุทธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยูธยาเขต1 
และเขต 2 มีการพฒันาบุคลากรและการสร้างทีมงานดา้นการบริหารและการระดมทุนทรัพยากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี และมีการพฒันาระบบการบญัชี
การเงินขององคก์รใหถู้กตอ้งโปร่งใส่และตรวจสอบได ้ 

  3.2  การบริหารงานวิชาการมีการน าหลักสูตรปฐมวยัของกระทรวง     
ศึกษาธิมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และบูรณาการนวตักรรมการสอนแบบ
มอนเตสซอร่ี ( Montessori ) มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มี
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ระบบการวดัและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการก าหนดสัดส่วนของเด็ก
ต่อครูผูดู้แลเป็นไปตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามยั จ  านวนเด็ก15 คนต่อครู 1 คน 
ท าให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการดูแลอย่างทัว่ถึงมีการเชิญวิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกส่วนหน่ึง
เขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการให้ค  าปรึกษาวางแผนการท างานร่วมกบั
คณะผูบ้ริหารของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และให้ความรู้และศาสตร์ใหม่ๆ กบัครูผูส้อน สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของโชติ แยม้แสง  (2557) ท่ีพบว่าสภาพการด าเนินงานด้านวิชาการส่วนมากใช้
หลกัสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ การจดัตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันาเด็ก 4 ดา้น 
ดา้นกิจการนกัเรียน เนน้กิจกรรมฝึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

  3.3  ดา้นบริหารงานบุคคล บุคลากรมีประสบการณ์ดา้นการบริหารและ
การจดัการศึกษา มีระบบการสรรหา คดัเลือก การจดัสอบ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัโดยจดัท าในรูปแบบคณะกรรมการ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษาและครูผูดู้แลเด็กอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุมและประเมิน
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายในและภายนอกสอดคลอ้งกบัแนวคิด สมศกัด์ิ  
สินธุระเวชญ์ (2555: 65) ท่ีกล่าวว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต (นกัเรียน) ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงมีกระแสเรียกร้องมาก
ข้ึน ตอ้งการใหมี้การตรวจสอบมากข้ึน ผูป้กครองตอ้งการรู้วา่บุตรหลานของตน เม่ืออยูใ่นโรงเรียน
ท าอะไรไดดี้ เพียงไร และชุมชนตอ้งการท่ีจะมัน่ใจวา่โรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามมาตรฐานดงันั้น
โรงเรียนท่ีมีระบบการ ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งมัน่จะสร้างระบบคุณภาพให้
ผลผลิต (นักเรียน) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้โรงเรียนท่ีไม่มีเด็กเขา้เรียนโรงเรียนท่ีมี
เสียงกล่าวขานว่าผูบ้ริหารปล่อยปละละเลย ขาดภาวะผูน้ า ผูส้อนทิ้งห้องเรียนไม่เอาใจใส่นกัเรียน
เป็นตน้ค ากล่าวขานเหล่าน้ีลว้นแต่ท าใหข้าดความมัน่ใจในโรงเรียน  ตลอดจนส่งเสริมครูผูดู้แลเด็ก
ด าเนินงานวจิยัเพื่อน าผลการวจิยัมาอออกแบบและปรับปรุงการด าเนินงานและการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่ิงส าคญัท่ีท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประสบ
ผลส าเร็จคือความสามคัคีและการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ์ ครูผูดู้แลเด็ก และมีส่วนร่วมในลกัษณะกลัยานิมิตร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุ
พรรรณี สุ่มเล็ก (2554: 4) ท่ีพบวา่การด าเนินงานท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จดา้นปัจจยัน าเขา้คือมีการ
พฒันาศกัยภาพของครูพี่เล่ียงอยา่งเป็นระบบ มีการควบคุมและประเมินผลจากภายในและภายนอก
รวมทั้งมีการบูรณาการการเรียนการสอนในการด าเนินงานตลอดจนด าเนินงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และน าผลงานวจิยัมาพฒันาการด าเนินงานส่ิงส าคญัคือความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน   
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  3.4  ดา้นธุรการ การ เงิน และพสัดุ จดัตามระเบียบราชการ ศูนยฯ์ไดรั้บ
เงินรายไดส่้วนใหญ่จากงบอุดหนุนรายหัวและเงินจากตน้สังกดั ดา้นอาคารสถานท่ีมีเพียงพอ เน้น
ความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืนและปลอดภยั ส่งเสริมให้ผูป้กครองช่วยเหลือโรงเรียนด้านการเงิน  
พสัดุครุภณัฑ์  และอาคารสถานท่ี มีการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาต่อสาธารณชนหลากหลาย
ช่องทางเช่นจดัท าวารสารวชิาการของทอ้งถ่ิน หน่วยงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ถ่ายท าวีดีโอการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน จดัท าเฟสบุ๊คเพื่อเผยแพร่การด าเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอ สู่
สังคมอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนัและช่องทางท่ีส าคญัคือผ่านบุคคล  มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของนกัเรียนอย่างรัดกุม มีการจดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ อาคารสถานท่ีเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน มีการจดัห้องเรียนเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกใน
การเขา้มาเรียนรู้และท ากิจกรรมเช่นสนามเด็กเล่น ห้องมอนเตสซอร่ี ห้องเสริมประสบการณ์ ห้อง
ศิลปะ สระวา่ยน ้ า และมีการจดัตารางการใชห้้องเรียนอยา่งเป็นระบบ อาคารเรียนและบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษามีความสะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อาคารมี
ความมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั  มีร้ัวรอบขอบชิด  ห้องน ้ า สถานท่ีรับประทานอาหาร สะอาดถูก
สุขลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเรียม สุขกล่า (2553: 27) ท่ีกล่าวว่าการจดัการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโรงเรียนควรมีนวตกัรรมและส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆมีการพฒั
ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มให้มีความสะอาด
ร่มร่ืน เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุไรวาส ปรีดีดิลก (2552) ท่ี
กล่าววา่สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนมีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
เพราะสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึง ของกระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ครูบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะส่งผลต่อการเสริมสร้างพฒันาการของเด็กทุกดา้นอยา่งเป็นองคร์วม จาก
การจดัท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั การจดัสภาพแวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน และ 2) 
สภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ ประกอบดว้ย การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัเด็ก และ ผูป้กครอง  

  4.  ดา้นบุคลากรและทกัษะความรู้ความสามารถ มีการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจากผู ้ท่ีมีคุณวุฒิจบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาปฐมวยัและมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ครูผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ปฐมวยั มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตร จิตวิทยาพฒันาการเด็ก สามารถน าความรู้ความเขา้ใจมา
ส่งเสริมและพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มุ่งมัน่
ในการปฏิบติังาน และรับผิดชอบในหน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของกลัยาณี ผลไม ้(2557: 8 ) ท่ีพบวา่ผูป้กครองให้ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาระดบั
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ปฐมวยัตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ โดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการใหค้รูผูดู้แลเด็กดูแลเด็กอยา่งเตม็ความสามารถและดูแลอยา่งใกลชิ้ดและควรสร้าง
ความพนัธ์อนัดีให้แก่เด็กเพื่อท่ีเด็กจะได้อบอุ่นและไวว้างใจในตวัครู ครูได้รับการส่งเสริมและ
จดัสรรงบประมาณให้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและทศันศึกษาทุกปี ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ผูดู้แลเด็กท างานอย่างอิสระ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างเต็มท่ี เพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีเป็น
ประโยชน์มาใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีระบบและกลไกการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากร
ทุกฝ่ายเช่นส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็กเป็นขา้ราชการประจ าของรัฐและมีค่าตอบแทนคุณวุฒิ เป็นตน้ 
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และทัว่ถึง โดยพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายมีขอ้ตกลง กติกา ท่ีชัดเจน และมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพฒันางาน
อยา่งสม ่าเสมอสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนภสัสร สวา่งโคตร ( 2552 : 9) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ควรสนบัสนุนให้ผูดู้แลเด็กเขา้รับอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานใหส้ามารถด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด พร้อมทั้ง
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเด็กเล็กใหม้ากข้ึน โดยมีนโยบายการพฒันาท่ีชดัเจน ตลอดจนควรเพิ่ม
จ านวนบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนเด็ก และศูนยฯ์มีคณะ
กรรมการบริหารท่ีเขม้แข็งท่ีไดจ้ากการคดัเลือกตวัแทนทุกภาคส่วนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เห็น
ความส าคญัดา้นการจดัการศึกษา และเขา้ร่วมการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งต่อเน่ือง  

   5. ด้านรูปแบบการบริหารผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก มีความเอาใจใส่และเห็น
ความส าคญัดา้นการพฒันาการศึกษา มีการก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจดา้นการพฒันาการจดั
การศึกษาอย่างชัดเจน ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการตรวจเยี่ยม
สังเกตการณ์เรียนการสอนอยู่เป็นประจ า มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีความรู้
ความสามารถจึงท าให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเกิดความมัน่ใจ ในการเขา้มามีส่วนร่วมพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสอดคลอ้งกบัแนวคิด Heffer- man (1992) ท่ีวา่ผูบ้ริหารเป็นกุญแจส าคญัในการ
สนบัสนุนส่งเสริมให้ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ส่วนในระดบัชาติ รัฐและ
ท้องถ่ิน ได้พยายามด าเนินการปรับปรุงให้ผู ้ปกครองและสมาชิกในชมุชนมส่วนร่วมใน
คณะกรรมการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของระพี อาคมคง (2550: 55) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและสนใจดา้นการศึกษา จึงจะท าให้ความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาเกิดข้ึน 
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  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประสบ
ผลส าเร็จในการจดัการเครือข่าย ประกอบดว้ย ดา้นสังคมและวฒันธรรมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั้งอยู่
ใกลชุ้มชนและรายรอบดว้ยสถานท่ีราชการและสถานศึกษา พ่อ แม่ ผูป้กครอง มีหลากหลายอาชีพ 
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทกัษะการเล้ียงดูแลเด็ก และ
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก ตลอดจนใหค้ าแนะน า และเขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กไดเ้ป็นอยา่งดี  ครูมีการน าระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการประสานงาน
ท าให้ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับทางสถานศึกษาได้ง่าย ด้าน
เทคโนโลย ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นเทคโนโลยีให้แก่
ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากรในการแสวงหาความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากผูป้กครอง ท าใหโ้รงเรียนมีความพร้อมในดา้น IT และน ามาพฒันา
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นระดบัดี พร้อมท่ีจะส่งเสริมบุตรหลานในดา้นการ
เรียน และสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นงบประมาณ สถานท่ี ส่ือ อุปกรณ์การจดัการเรียนการสอน 
ใหแ้ก่สถานศึกษา ดา้นการเมืองและกฎหมาย ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จากการท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกดักองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบวา่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีผูบ้ริหารทุกระดบัไดแ้ก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการศึกษาและมีความต่อเน่ืองในการ
เขา้มาบริหารจดัการเทศบาลเป็นระยะเวลานาน มีการก าหนดนโยบายและแผนงานสนบัสนุนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบับุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ อย่างชดัเจน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยฯ์ทุกดา้นการดูแลเด็ก การพฒันาบุคลากร การพฒันางาน
ด้านวิชาการและกิจกรรมเด็กด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านการประสานงานกับ
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ NGO ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในทุกรูปแบบเช่นเป็นวิทยากรท่ีปรึกษา การระดมทุน การระดมทรัพยากร 
คณะกรรมการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ท าใหก้ารด าเนินงานเครือข่ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคมคาย  สิทธิ
โชค (2551) ท่ีไดศึ้กษาศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยูข่องจงัหวดัอ่างทองพบวา่ความตระหนกัของผูบ้ริหาร การ
สนบัสนุนทรัพยากร การมีระบบงานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การกระท า บทบาทหนา้ท่ีและ
กลวธีิการด าเนินงานท่ีเขม้แข็งจริงจงัและต่อเน่ืองของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู ่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงั มี
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นโยบายด้านความต่อเน่ืองในการเข้ารับการศึกษาต่อของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเน่ืองจากมี
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ไวร้องรับการศึกษาในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนจึง
ท าใหผู้ป้กครองส่วนใหญ่มัน่ใจวา่ลูกจะมีท่ีศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งแน่นอน 

 2.2  ดา้นกระบวนการ (Process)  
 จากการศึกษาพบวา่กระบวการจดัการเครือข่ายของเครือข่ายของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็และศูนยฯ์สมาชิกเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จดา้นในดา้นต่างๆมีดงัน้ี 

 2.2.1 การสร้างเครือข่ายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีนโยบายท่ีชัดเจนด้านการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมกบัภาคีทุกระดบั โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคมในพื้นท่ี อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินใน
การขบัเคล่ือนงาน ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินมีการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
เสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอย่างจริงจงั มีการประสานและได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบนัการศึกษา เช่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอนร่วมแลกเปล่ียนหรือแบ่งป่ันความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
การสร้างความร่วมมือในการวิจยั เป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหารและการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ใหก้บับุคลากรทางการศึกษาและครูผูดู้แลเด็ก และโรงเรียนอนุบาลกรแกว้เพื่อน ารูปแบบการสอน
มอนเตสซอร่ีมาใช้ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นอกจากน้ียงัมีการประสานและขอ
ความร่วมมือผูท้รงคุณวฒิุจากจากตวัแทนทุกภาคส่วนเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อร่วมด าเนินการพฒันาคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมทั้งการจดักระบวนการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคลอ้งในบริบทของทอ้งถ่ิน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง และชุมชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูป้กครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนทรัพยากร และการระดมทุน และเป็นช่องทางในการติดต่อ
ประสานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นท่ี เช่น วดั สถานี
อนามยั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชน์ชาวบา้น สถาบนัการศึกษา เขา้ร่วมพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไสว อุทุมประเสริฐ ภู่เงิน และปรานีพนั จารุวฒันพนัธ์ (2557: 
2)  ไดศึ้กษาวิจยัการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 การจดัการเครือข่ายพบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ี
จะท าให้การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพราะวา่การด าเนินงานเครือข่าย
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ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเน่ืองของเครือข่ายนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีหน่วยงานภายนอก 
หรือองคก์รต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม ดา้นกิจกรรม 

 2.2.2  การเช่ือมโยงเครือข่ายในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็ มีการเช่ือมโยงเครือข่าย 2 รูปแบบคือ 

  1. เครือข่ายสนบัสนุนหรือเครือข่ายธรรมชาติมีการเช่ือมโยงเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงานนนั้นเป็นการ
เช่ือมโยงการท างานระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมเช่น วดั โรงเรียน ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ตวัแทนภาคเอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วยนากยกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆภายในเทศบาล สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Michale Mcguire (2006: 35-36) ท่ีกล่าววา่โครงสร้างเครือข่ายเป็นการด าเนินงานระดบั
โครงสร้างท่ีเช่ือมโยงหน่วยงานและองค์การต่างๆอย่างหลากหลายโดยภายในโครงสร้างจะมีการ
ตกลงกัน มีเป้าหมายท่ีผสมผสานกัน และแลกเปล่ียนทรัพยากรกัน ลักษณะในการเช่ือมโยง
ประสานเครือข่ายมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อประสานงานอย่างเป็น
ทางการจะใชว้ธีิการประชุมประจ าเดือน ใชเ้อกสารในการนดัประชุมเป็นการท างานตามโครงสร้าง
หนา้ท่ีท่ีก าหนด มีการติดต่อประสานงานผา่นการประชุมอบรม สัมมนา และการติดต่อประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์นดัหมายการประชุม ใช้อีเมลในการติดต่อระหว่างเครือข่าย 
และการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเร่ืองประเด็นงานต่าง ๆ ท่ีบา้น ท่ีร้านอาหาร 
ท่ีท างานเป็นตน้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอก พบว่ามีกลไกการท างานท่ีมีการเช่ือมโยงกบั
เครือข่ายสนบัสนุน ไดแ้ก่สถานศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นท่ี พื้นท่ีใกลเ้คียง ระดบัภาค 
ระดบัประเทศ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในดา้น ดา้นวิชาการพบวา่สถาบนัอุดมศึกษาได้
เขา้มามีส่วนร่วมสนับสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากท่ีสุด โดยมีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบเป็นทางการในลกัษณะลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วม
พฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
ไดแ้ก่ลงนามความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียนดา้นภาษา การศึกษาและวฒันธรรมกบัเทศบาลเมือง
ฝางเฉิงก่าง ประเทศจีน  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาประกอบด้วย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โรงเรียนอนุบาลกรแกว้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส าเนียง วงสุรีย ์
(2553:84) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารควรประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถาบนัการศึกษา
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ของรัฐ และเอกชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาด้านวิชาการของสถานศึกษา  มีการ
จดัระบบการประสานเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือในการพฒันา
วิชาการทั้งในเขตพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีการศึกษา ลกัษณะในการเช่ือมโยงประสานมีทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการการ  
     2.  เครือข่ายร่วมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ
ด าเนินงานตามโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สมาชิกเครือข่าย ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการด าเนินงานและเช่ือมโยงระหวา่ง
เครือข่ายตามแผนการวงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบดว้ย   
  1.  ขั้นเตรียมการ (P- Plan) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพการบริหาร
ศูนยฯ์นอ้ยกวา่และผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน และมีความพร้อมดา้นบุคลากร  ดา้นทรัพยากร เพื่อ
เขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียดให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงวิธีการ แนว
ทางการพฒันาท่ีศูนยต์้นแบบจะด าเนินการตามโครงการ และลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์
ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย ส ารวจศึกษาปัญหาของศูนย์เครือข่ายเพื่อน ามาสู่การวางแผนการ
ด าเนินงาน รูปแบบการจดักิจกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2551: 9) ได้
เสนอแนวในการจดัการเครือข่าย ตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขท่ีส าคญั คือการค านึงถึงสภาพของเครือข่าย
ว่าอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตการน าแนวทางต่างๆ ไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับ
พฒันาการของเครือข่ายและหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีบริหารเครือข่าย จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ
แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบโครงการทั้งศูนยต์น้แบบและศูนยเ์ครือข่าย และช้ีแจงภาระหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย
ให้มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ืองาน  มีการก าหนดวตัถุประสงค์ และ กฎระเบียบ ขอ้ตกลง ในการ
ด าเนินงานเครือข่ายร่วมกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547:118) กล่าววา่
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญต่อการจดัการเครือข่าย คือ การมีจุดมุ่งหมายร่วม การท างาน
เครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝ่ายสามารถก าหนดจุดหมายร่วมกนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
จุดหมายท่ีทุกฝ่ายเห็นและตอ้งการให้เกิดข้ึน บุคคลในการท างานของเครือข่ายจะตอ้งมีจิตส านึก
ร่วม มีความถนดัในงานท่ีท าและมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งไดรั้บผลประโยชน์จาก
ความเป็นสมาชิกในเครือข่าย   
   2.  ขั้นด าเนินงาน (Do-D) มีการจดัท าเอกสาร คู่มือท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ศูนย์ต้นแบบจดักิจกรรมการพฒันาความรู้และทกัษะ โดยการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและครูผูดู้แลเด็กเครือข่าย ศูนยเ์ครือข่ายน าความรู้ท่ีไดรั้บมาขยายผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเช่น 
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ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างศูนย์
ตน้แบบและศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม การ
พฒันาส่ือการเรียนการสอน การจดัท าแผนพฒันาศูนยฯ์ การพฒันาบุคลากร การจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างระบบการจูงใจโดยการจดัหาทรัพยากรสนบัสนุน 
การระดมทรัพยากร ร่วมกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Goldsmith&Eggers (2004: 15) ไดก้ล่าวไวว้า่
การท างานแบบเครือข่ายอาจเกิดข้ึนไดใ้นลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ 1) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ระหวา่งองคก์รต่างๆในเครือข่าย (Information Dissemination) ซ่ึงอาจรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากร
ระหวา่งกนัได ้2)การจดัเวทีนดัพบพดูคุยระหวา่งกลุ่มหรือองคก์รต่างๆ (Civic Switchboard) เพื่อให้
กลุ่มต่างๆไดร่้วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนั เช่นเดียวกบัแนวคิดของ
แนวคิดของ Burke (1999: 76-79) ท่ีกล่าววา่การท่ีเครือข่ายด ารงอยู่ไดก้็ดว้ยเหตุผลหลายประการ
เช่นเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารเพื่อเป็นศูนยร่์วมของการสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์จากการมี
ประสบการณ์แตกต่างกันเพื่อเป็นช่องทางส าหรับแหล่งทุนเครือข่ายและเป็นเวทีต่อรองกับ
หน่วยงานองคก์รอ่ืนๆ หน่วยงานส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายดว้ยเป้าหมาย 2 ประการ คือ
การเสริมสร้างศกัยภาพ และสนบัสนุนการเสริมสร้างอ านาจแก่ประชาชน และเป็นช่องทางส าหรับ
การให้บริการแก่ประชาชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายยงัพบว่าสมาชิกเครือข่าย
นอกเหนือจากการเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวเ้ม่ือมีเวลาว่าง
หรือช่วงเวลาเลิกงานก็จะเข้ามาขอค าแนะน าและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับศูนย์ต้นแบบบ้าง หรือ
ระหว่างศูนย์เครือข่ายด้วยกันบ้างศูนย์ และศูนย์ต้นแบบได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยจดัท าเว็บไซต์และ เฟสบุ๊ค  ของศูนยฯ์ในการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานระหว่างเครือข่าย เผยแพร่รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนยต์น้แบบ
เพื่อใหศู้นยเ์ครือข่ายไดเ้ขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมศกัด์ิ  เอ่ียมดี 
(2556) ท่ีพบว่ารูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป็นเครือข่ายผสมผสานระหวา่งบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการช่วยการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marin and Wellman (2011: 11-12) ท่ีกล่าววา่กลุ่ม
ของสมาชิกเครือข่าย (Nodes) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัโดยมีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมในรูปแบบ ความเป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง ผูร่้วมงาน การพูดคุย  การให้ค  าแนะน า การให้
ความไวว้างใจ การแลกเปล่ียนสารสนเทศ การติดต่อส่ือสารผา่นอีเมล ์และส่ือสังคมออนไลน์  
   3. ขั้นประเมินผล (Check-C) มีการนิเทศ ติดตามรับฟัง ปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาณ. ศูนยเ์ครือข่าย ศูนยต์น้แบบ โดยร่วมกนัสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและ
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ภาพรวม และ 4.ขั้นรายงานผล (Act - A) ร่วมกนัจดันิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน รูปแบบการ
จดัการของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบและเครือข่าย และรายงานผลการด าเนินงานต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเกสรี ลตัเลีย (2557: 67) ท่ีพบวา่กระบวนการพฒันา
เครือข่ายการจดัการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาซ่ึง
ประเด็นส าคญัของแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีพฒันาข้ึนมานั้นประกอบไปด้วย 3 ระยะ ระยะท่ี1การริเร่ิม
เครือข่าย ระยะท่ี2 การปฏิบติัการเคร่ือข่าย และ ระยะท่ี 3 การติดตามประเมินผลเครือข่ายและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549: 13-14) ท่ีกล่าววา่การควบคุมหรือการติดตาม
และประเมินการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนท่ีบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ มีการติดตามการท างานและ
ปฏิบติัการแกไ้ข หรือหมายถึง กระบวนการวดัผลการ ท างานและการแกไ้ข เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่
วา่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
  2.3  ดา้นผลผลิต (Output) พบว่าผลผลิตท่ีไดจ้ากเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคือ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
แนวทางมอนเตสซอร่ีเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเครือข่ายไดรั้บการ
พฒันาและมีคุณภาพท่ีดีข้ึนบุคลากรและผูดู้แลเด็กของเครือข่ายไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการ และการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการ
ขยายตวัของเครือข่ายสนับสนุนและเครือข่ายร่วมพฒันาระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัประเทศ 

 2.4  ดา้นผลลพัธ์ (Outcome) พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและเครือข่ายร่วม
พฒันามีการเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาเด็กก่อนปฐมวยัท่ีเป็นรูปธรรม หลายประการ คือศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบมีช่ือเสียงสามารถเป็นแบบอยา่งในการปฏิรูปการศึกษาจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั เพื่อเป็น
สถานศึกษาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงานให้กบัหน่วยงานองคก์รต่างๆ ทัว่ไป ครูผูดู้แล
เด็กทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายมีทกัษะกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มข้ึน เขา้ใจหลกัการ ปรัชญาของนวตักรรมมอนเตสซอร่ี ครูมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ วิธีการสอน การผลิตส่ือ อุปกรณ์การสอน เน้นส่ือจากธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเด็กได้
เรียนรู้จากส่ิงท่ีได้เลือกเอง ได้ลงมือปฏิบติัจริง และมีพฒันาการท่ีดีข้ึน ผูป้กครองให้การยอมรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เน่ืองจากเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีตวัเด็กอย่างชดัเจน เด็กมีสมาธิมากข้ึน มีความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย มีความเป็นตวัของตวัเองกล้าแสดงออกและสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รต่างๆมีความพึงพอใจและเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
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และจดัประสบการณ์เรียนรู้ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษานภทัร์ โพธิรัตน์ 
(2550) ท่ีพบว่าผูป้กครองเด็กมีความพึงพอใจมากในด้านอาคารสถานท่ี เช่นการจดัห้องเรียนท่ี
สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ท าให้การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของพ่อแม่เด็กและการการสนับสนุนทรัพยห์รือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
สอดคลอ้งกบัพรหมพสิษฐ์ รักษาพราหมณ์ (2550) ท่ีพบว่าผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนและบุคลากรพึง
พอใจในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้นวิชาการและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีจะสามารถ
สร้างผลสัมฤทธ์ิและพฒันาการเด็กเล็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   จะเห็นไดว้่าการถอดบทเรียนสะทอ้นถึงความส าเร็จในการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา ทีมบริหารงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและบุคลากรผูป้ฏิบติัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
สนับสนุนหรือเครือข่ายธรรมชาติกบัภาคส่วนต่างๆให้มีความเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นฐานการพฒันาท่ี
น าไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดัและ
ระดับประเทศ ให้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากข้ึนและเกิดความย ัง่ยืนในการเช่ือมโยงประสาน
กิจกรรมร่วมกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมงคลรัตน์ ปิยะนนัท ์(2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท า
ให้ทุนทางสังคมด ารงอยู่และน าไปใช้พฒันาท้องถ่ินคือมีเครือข่ายการสนับสนุน มีการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง และมีกระบวนการจดัการท่ีดีมีคุณภาพ 

  

 การจดัการเครือข่ายร่วมพฒันาใหมี้คุณภาพ มีกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอย่างจริงจงั 
รวมถึงมีการประสานความร่วมมือกนักบัเครือข่ายสนับสนุนในชุมชนและกบัหน่วยงาน
ภายนอกเช่น ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง สถาบนัการศึกษา นกัวิชาการศึกษาดา้นปฐมวยัใหเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารศูนยฯ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความต่อเน่ือง (นุชากร นามสมมติ, 2558) 

 3. พัฒนากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 จากผลการพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน ผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  
 วิสัยทศัน์ (Vision) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งมัน่พฒันากา้วหนา้สู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการพฒันาร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ควบคู่กับความสามารถด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมของเด็กและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันา เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดย
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ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดระบบการศึกษาใน
หมวด 3 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11(พ.ศ. 
2555-2559) ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวยัให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา
ประเทศตามนโยบายคณะความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ีให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง 
และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจดัการไดอ้ย่างอิสระและคล่องตวัข้ึนและพฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติโดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี1พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการจดัประสบการณ์ในรูปแบบ
เครือข่ายเป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผูน้  าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้เป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์สามารถผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นกล
ยุทธ์ท่ีส าคัญเพราะการจะด าเนินงานด้านเครือข่ายให้ประสบผลส าเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเน่ืองจากวิสัยทศัน์เป็นทิศทางน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงองคก์ร (Kotter, 1996: 72) คือท าให้องคก์รมองเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงวา่จะ
มีทิศทางไปอยา่งไร กระตุน้ใหบุ้คลากรมีการปฏิบติัไดต้รงตามทิศทางของหน่วยงาน 

  

 การด าเนินงานบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพปัจจยัส าคญัคือผูบ้ริหาร
ตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดีดา้นการจดัการศึกษา เห็นความส าคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยั มีการ
ก าหนดนโยบายและสามารถส่ือสารนโยบายต่อผูป้ฏิบติังานในการน าไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ชดัเจน ซ่ึงผูบ้ริหารควรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมดา้นภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์อย่างจริงจงั
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เกษมชยั นามสมมติ, 2558 ) 

  

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550: 300) ท่ีวา่ผูบ้ริหารสูงสุด
เป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุดในการผลกัดนัขบัเคล่ือนสถานศึกษากา้วสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศยัการท างานท่ี
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เป็นระบบ การผลกัดนัความคิด วิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของสุระพี 
อาคมคง (2550: 18) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและ
สนใจดา้นการศึกษา และสนบัสนุนงบประมานอย่างจริงจงั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ธนภณ ธรรมรักษ์ (2556) พบว่ารูปแบบการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประกอบดว้ยการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรในองคก์าร การส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์าร การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม การควบคุมองคก์ารอยา่งสมดุล และการ
เป็นผูน้ าองค์การจึงจะท าให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา
เกิดข้ึนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Hitt,Ireland,&Hoskisson (2007:384) ท่ี
กล่าววา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองคก์าร การ
ส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร การปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม และการควบคุมองคก์ารอยา่งสมดุล  

 เป้าประสงค์ท่ี 1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทกัษะใน
การบริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้กล่าวคือนอกเหนือจากตวันกัเรียน หลกัสูตร ส่ือ
การสอน กระบวนการเรียนการสอน ท่ีจะท าให้ผูป้กครอง ชุมชน เกิดความเช่ือมัน่ส่งลูกหลานเขา้
มาเรียน และเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูเป็นปัจจยัท่ีส าคญัใน
การจดัการศึกษาโดยเฉพาะครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะพิเศษท่ี
แตกต่างจากครูทัว่ไปเช นจะต้องเป็นผูท่ี้มีใจรักเด็ก อ่อนโยน อารมณ์ดี มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูป้กครองและชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเจริญวิชญ ์ สมพงษธ์รรมและคณะ (2553: 8) ท่ี
ไดศึ้กษาแนวโนม้คุณลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2562) พบวา่ความเป็นครูมืออาชีพ 
ได้แก่ ความเป็นครูท่ีปฏิบติัตามบทบาทของวิชาครู การพฒันาให้มีคุณลักษณะของครูท่ีดี การ
ศรัทธาต่อวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์การณ์แห่งการเรียนรู้ การ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นคุณลกัษณะท่ีพึ่ งประสงค์ท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
เป็นคุณลักษณะท่ีประกอบด้วยปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนซ่ึงจะได้รับการ
ส่งเสริมใหเ้ป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียน ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  

 1. กลยุทธ์ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดั
การศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ จากผลการประเมินความเป็นไปได้ของผูเ้ข้าร่วมเสวนา
เสริมสร้างปัญญาพบว่ามีความเป็นไปไดจ้  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 92 % ส่วนแนวทางในการ
ด าเนินงานของกลยุทธ์พบว่าแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ เช่น ออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ การผลิตส่ือสร้างสรรค์จากวสัดุ
ทอ้งถ่ิน และ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 
47 คน เน่ืองจากการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารและจัด
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การศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครูผูดู้แลเด็กจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาสมรรถนะอย่าง
ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 บญัญติัให้รัฐตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการศึกษาจดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้กา้วหนา้ ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็น
ไทย มีระเบียบวนิยัค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัฐภสัสร ช่ืนสุขสมหวงั 
(2557: 9) ท่ีศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวยัพบวา่แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวยัท่ีส าคญัท่ีสุดจ าแนกตามความตอ้งการจ าเป็น
มากท่ีสุดของแต่ละดา้นดงัน้ี การวจิยัในชั้นเรียนคือ การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร การจดัการเรียนการ
สอนคือการจดัอบรมให้ความรู้และติดตามผลจากหน่วยงานตน้สังกดัการประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองและชุมชนการส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของ ผูป้กครอง ดา้นความรักและศรัทธาใน
วชิาชีพคือการส่งเสริมใหค้รูรักและตระหนกัในอาชีพครู และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ องคก์รดา้น
การพฒันาครูปฐมวยั รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Office of Early Childhood Development 
Virginia Department of Social Services) ไดก้ าหนดสมรรถนะครูปฐมวยั เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวยั
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับปรุงคุณภาพการสอนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเรียนรู้และสัมฤทธ์ิ
ผลของเด็ก โดยแบ่งสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวยัเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่1) ดา้นจดัการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ เขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติังานตามคุณภาพและท่ีก าหนด 2) ดา้นการพฒันา
วิชาชีพ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพรวมถึงการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ 3) ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 4) 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัท่ีดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก (Office of Early Childhood Development Virginia Department of Social 
Services, 2008) 

 2. กลยุทธ์สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การจดัการ
ความรู้ไม่ใช่ศาสตร์ของการพฒันาองคก์ารท่ีมุ่งเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่ายแต่เพียงย่าง
เดียวแต่เป็นศาสตร์ใหม่ท่ีองคก์ารชั้นน าทัว่โลกไม่เวน้แต่สถานศึกษาก็ไดมี้การน าเทคนิคการจดัการ
ความรู้ไปปรับใชใ้นสถานศึกษาของตนเองเพิ่มข้ึนเพื่อการเพิ่มพนูศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานและเพิ่ม
การบริหารขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินความเป็นไปไดข้อง
แนวทางการพฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้มีความ
เพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นไปได้มากท่ีสุดจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96% 
ดงันั้นหากเราใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อคน้หาวิธีปฏิบติัเป็นเลิศโดยใชกิ้จกรรมเยี่ยมชมหรือ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก็จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้สอดคล้องกับ



 

 

345 

ผลการวิจยัของออ้มอารี สุวรรณศรี (2553: 223) ท่ีวา่โรงเรียนควรจดัภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เอ้ือต่อการส่งเสริมใหค้รูรับรู้วา่ไดรั้บการยอมรับ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมากข้ึนและยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของณฐักรณ์  สารปรัง (2557: 9) ท่ีพบวา่สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูสร้างความรู้
จากการปฏิบติังาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูผูส้อนในสถานศึกษาเดียวกนัและกบัผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบ และคดัเลือกความรู้ร่วมกนั ควรส่ง เสริมให้ครูน าผลงานทางวิชาการหรือผลงาน
ดีเด่น แฟ้มงานเป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้นและท าผลงานทางวิชาการของตนเองและยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Fong and Kwok (2009) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมองค์การและการจดัการ
ความรู้ ความส าเร็จในระดบัโครงการและองค์การพบว่ากลยุทธ์การจดัการความรู้มีวตัถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงองค์การและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขั้นให้กับองค์การโดยการจัดการจะ
ด าเนินการได้ดีต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์การ การประชุมสัมมนา การมี
ปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ภาระงานและอินเทอร์เน็ต โดยถ้าองค์การมีส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้องค์การ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้าง
กลไกการจดัการเครือข่ายเป้าประสงคท่ี์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่ายประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  1. กลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวความคิดหลกั การพื้นฐาน และวธีิการปฏิบติังาน หรือการบริหารโดยยึดถือระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทางการจดัการและการควบคุมดูแลการด าเนินการดา้นต่างๆภายใตค้วามคาดหวงั
จะก่อให้เกิดผลลพัธ์สุดทา้ยให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ความเป็นธรรม ความสุจริต โปร่งใส ความคุม้ค่า ค  านึงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ในระยะต่อมารัฐบาลโดยส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วย การสร้างระบบ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ข้ึนมาโดยเฉพาะการบริการจัดการในหน่วยงานด้าน
สถานศึกษา ท่ีตอ้งน าหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี “ธรรมาภิบาล” 
มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาโดยมีหลกัการส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นการส่งเสริมให้
สถาบนัการศึกษาทุกระดบัมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชน ท าใหเ้กิดการประหยดัทรัพยากร งบประมาณ เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ส่งผลให้การจดัการศึกษาดีข้ึน โดยเฉพาะ



 

 

346 

หลกัการมีส่วนร่วมท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น
ในการตดัสินใจ  
 ดังนั้ นรูปแบบการบริหารงานท่ีดีจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบัต้องค านึงถึง ซ่ึงความส าคญัของกลยุทธ์พฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับผลการประเมินกลยุทธ์ท่ีพบว่ากลยุทธ์พฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมีความเป็นไปไดจ้ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 
84% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Isaacs (2001) ท่ีพบวา่ความโปร่งใส โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหว่างภาคีสมาชิกซ่ึงจะท าให้การรักษาความเป็นภาคีสมาชิกธ ารงอยู่ได ้และสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของพระสุธิศกัด์ิ สุภกิจฺโจ  (2555:15) ท่ีศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าแนวทางการบริหาร
การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั
ต่างๆโดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ จะตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรม 
ความยุติธรรม ในด้านคุณธรรมตอ้งยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ด้านความ
โปร่งใสควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมี
กระบวนการจัดการให้ผูป้กครอง ประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ เข้ามามีส่วน
ร่วมครวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน ด้านหลักการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคเขา้มามีส่วนร่วมบริหารจดัการ ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติังาน
และใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ ดา้นหลกัความรับผดิชอบการตะหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี ความส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพในความคิดท่ีแตกต่างรวมทั้งความกล้าท่ีจะยอมรับผลดี
ผลเสียจากการกระท าของตนเอง ด้านหลกัความคุม้ค่า การบริหารจดัการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในโรงเรียน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิโรจน์ 
ผลพนัธิน (2551:7) ท่ีอธิบายวา่ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการท่ีดีในการใช้อ านาจเพื่อบริหารทรัพยากร
ขององค์การเพื่อเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารองค์การอนัหมายถึงสถานศึกษาและภาระส าคญัก็คือการ
บริหารจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายผูบ้ริหารจึงตอ้งสวมบทบาทนกัปฏิรูปและนกัพฒันาดว้ย 
ผู ้บริหารจะต้องเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ เป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลง เข้าใจ
ประชาธิปไตย บริหารดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม โปร่งใส เป็นแบบอยา่งท่ีดี อนัจะส่งผลให้
ไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา จากครู ผูป้กครอง นกัเรียนและคนในชุมชน   

  2. กลยทุธ์เสริมสร้างและพฒันาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ
ในการพฒันาการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy 
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Planning) เป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา โดยก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีความสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนักลยุทธ์เสริมสร้างและพฒันาการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในการพฒันาการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
ความส าคญัเน่ืองจากการท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะด าเนินงานและโครงการต่างๆเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหเ้กิดประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัท าแผนในดา้นต่างๆ
อย่างถูกต้องและมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ ซ่ึงความส าคัญของกลยุทธ์
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ท่ีพบว่าแนวทางส่งเสริมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจดัท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาติ ระดบักระทรวง ระดบัทอ้งถ่ิน 
และนโยบายของผูบ้ริหาร และหลกัการจดัการศึกษา ศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยมีกลไกการพฒันาท่ีชดัเจน มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 94% และประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการจดัท าแผนต่างๆของศูนยฯ์
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24% เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเสริมสร้างปัญญามองว่าท่ีผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนงบประมาณในภารกิจดา้นต่างๆยงัไม่เพียงพอและ
ครอบคลุม การจะจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันากระบวนการจดัท าแผนต่างๆของศูนยฯ์โดยเฉพาะ
อาจเป็นไปไดย้าก 
 

  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนสามปี แผนปฏิบติังาน ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วม แต่การด าเนินงานจ าเป็นตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุนทั้งในดา้นการจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และกิจกรรมด าเนินงาน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมดา้นการวางแผนของศูนยฯ์ไวโ้ดยเฉพาะ งบประมาณสนบัสนุนการพฒันา
เด็ก พฒันาครู พฒันาอาคารสถานท่ี พฒันาส่ือก็ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรท่ีเพียงพอ จึงเป็นไป
ได้ยากท่ีจะมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของศูนย์ฯ 
(จ านงค ์นามสมมติ, 2558 ) 

  

   แต่จากการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีของเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จ
พบวา่พื้นฐานส าคญัของการบริหารเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีแผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษา 
สอดคล้องคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
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ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายใน และระบบประกนั
คุณภาพภายนอก อีกทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี 12 มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ว่าดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ืองตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในตวับ่งช้ี 12.2 จดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยเน้นจุดเด่นท่ีสะท้อนถึงความเป็นอตั
ลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันั้น การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดวิสัยทศัน์   พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัช้ีวดั และได้น ามาจดัท าแผนงานท่ี
ประกอบดว้ยโครงการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดสอดคลอ้ง
กบังานวิจยั ของจิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550: 153) ท่ีพบว่าการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและ
บุคลากรเพื่อการจดัท าแผนกลยุทธ์มี 4 ตวัแปร ตวัแปรท่ี 2 การให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
แผนกลยทุธ์โดยวธีิการท่ีเหมาะสม (อบรม ประชุม ช้ีแจง เชิญบุคลากรมาให้ความรู้ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Bartol, Martin,Tein and Matthews (1998) ท่ีมองวา่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เป็น
ส่ิงส าคญัตอ้งท าให้คนในองคก์รมองไปในทิศทางเดียวกนัก่อน โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดทิศทาง
ภาพรวมขององค์กรเพื่อให้การด าเนินการในส่วนต่างๆเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อน ามาวางแผนจดั
กิจกรรมโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจริญผล สุวรรณโชติ (2551) ท่ี
กล่าวว่า การบริหารยุทธศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จตอ้งมีขั้นตอนการวางแผนท่ีเร่ิมจากการ
ก าหนดวสิัยทศัน์องคก์ร ออกแบบขั้นตอน ก าหนดกระบวนการหรือวิธีการ ด าเนินการตามขั้นตอน
และ ควบคุมติดตามผล และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรัศมี  ตูจิ้นดา (2557: 7) ท่ีพบวา่การบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีการจดัท าแผนการศึกษา แผนการ ปฏิบติังาน แผนงบประมาณ
เฉพาะส่วนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมีการติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอยา่งเป็นรูปธรรม 

  3. กลยุทธ์ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไว้วางใจสู่สังคม งานด้าน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนมีความส าคญักบัการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึด
หลกัว่าจะตอ้งให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและ เต็ม
ศกัยภาพและถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ดงัจะเห็นไดว้า่สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดักระบวนการศึกษาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดย
เนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 12) ดงันั้น
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สถานศึกษาจึงตอ้งใหค้วามส าคญัในการด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดว้ยการให้ชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาการเรียนการสอน ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่าง แทจ้ริงมีทกัษะการแสวงหาความรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซ่ึงเป็นการสนองความ
ตอ้งการของชุมชนอย่างเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบัอนุชา ภูธร  (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการ
พฒันางานความสัมพนัธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวดัท่าช้าง อ าเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยัพบวา่ การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล
ในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือไปจาก
โรงเรียนเองหรือประชาชน เขา้มาร่วมโดยสมคัรใจก็ตามแต่ทั้งน้ีแหละทั้งนั้นตอ้งระวงัการขอความ
ช่วยเหลือจากชุมชนว่าจะขอความช่วยเหลือในเร่ือง อะไรจึงจะเหมาะสมครูและผูบ้ริหารต้อง
พิจารณาใหร้อบคอบเพื่อไม่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบมาถึง
โรงเรียนไดก้ารใหชุ้มชนมีส่วนร่วม ทั้งทางดา้นวทิยากร แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ี
หรือค าแนะน า การใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัข้ึน ไม่วา่จะดา้น
วิชาการ วนัส าคญัต่างๆ งานประเพณี ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวโรงเรียนไดว้างแผนหรือโครงการ
ในการขอรับความช่วยเหลือล่วงหน้าและเม่ือได้รับการสนับสนุนควรจดัยกย่องให้เกียรติ ออก
เกียรติบตัรหรือรายงานผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง เพื่อออกเกียรติบตัรหรือเคร่ืองหมายตอบแทนตาม
ระเบียบทางราชการต่อไป ซ่ึงความส าคญัของกลยทุธ์ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่
สังคมสอดคลอ้งกบัผลการประเมินท่ีพบวา่กลยุทธ์มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 94 % 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนบัสนุนและ
สร้างพลงัความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา เป้าประสงคท่ี์ 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุก
ระดบัในการส่งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 
กลไกส าคญัท่ีจะท าให้การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กมีประสิทธิภาพและสามารถพฒันานักเรียนให้
บรรลุเป้าหมายได้ ผูบ้ริหารต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ให้สถานศึกษาใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ และส่งเสริมให้สถานศึกษา ประชาชนร่วมมือกนัพฒันาชุมชนของตนเอง ประชาชน
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีหลักส าคัญคือ สถานศึกษาเป็นผู ้ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน และชุมชนก็เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา
เช่นเดียวกนั ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ให้ก่อน ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความส าคญัและค านึงถึงแนวทางในการด าเนินงานเร่ืองน้ี ซ่ึงท่ีผ่านมา การสร้างความสัมพนัธ์กบั
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ชุมชนไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ เพราะสถานศึกษาเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว ซ่ึงสอดคล้อง กับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 
วรรค 2 โดยยดึหลกัการท่ีวา่สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในฐานะท่ีสถานศึกษาเป็นสถาบนั
ท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด มาตรา 9 วรรค 6 สถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการบริหารการจดั
การศึกษาให้มีเอกภาพ และมีมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการกระจายไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้
สถานศึกษามีความคล่องตวัในการบริหารจดัการในสถานศึกษาสนบัสนุนให้องค์กรและบุคลากร
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและ ตดัสินใจ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูน้ าชุมชน องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน และผูป้กครองนกัเรียนท่ี
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากท่ีสุดซ่ึง สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษายุคใหม่ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีการวางแผน
และรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกนัดว้ย ความเต็มใจ โดยมุ่งหวงัให้บรรลุเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 4) ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

 1. กลยุทธ์พฒันาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถาบนั
ทางสังคมท่ีมีความส าคญัยิ่ง และมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมดา้นการจดัการศึกษาและการ
เรียนรู้ ดังนั้ นจึงต้องมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนใหบ้งัเกิดข้ึนเน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นหน่วยงาน
หน่ึงของรัฐ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆท่ีไดก้ระท าลงไปให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบ กิจการใดๆของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความสนใจ ความเขา้ใจ 
ความมัน่ใจท่ีประชาชนใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษาท่ีนกัเรียนจะไดรั้บหากจะให้ดีท่ีสุดยอ่ม
ตอ้งการช่วยเหลือหรือร่วมมือระหวา่งสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรแจง้
ข่าวสารการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อบุคคลฝ่ายต่างๆจะไดท้  างานประสานกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ในโอกาสเหมาะสมและควรสร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลทัว่ไป เช่นให้ผูป้กครองไวใ้จว่าบุตร 
หลานของเขาไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดี หรือชุมชนมีความเช่ือถือในการบริหารและการจดั
การศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรเจอร์ (Roger, 1973) ไดศึ้กษาพบวา่การท่ีบุคคลใดจะรับของใหม่
นั้นข้ึนกบักระบวนการติดต่อส่ือสารและช่องทางการส่ือสาร หน่วยงานควรมีการช้ีแจงเพื่อท าความ
เขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ใหต้รงกนั ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เม่ือทุกคนเขา้ใจในกิจกรรมแลว้จะ
ท าใหเ้กิดความร่วมมือมากข้ึน การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้องคก์รต่าง ๆ 
เขา้ถึงขอ้มูลและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน ความทนัสมยัจากการส่ือสารจะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความ
เคล่ือนไหวต่างๆ อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเป็นตวัน าความทนัสมยัมาสู่สังคมซ่ึง
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สอดคลอ้งกบั วรนาท รักสกุลไทย (2551) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยให้
โรงเรียนก าหนดนโยบายใหค้รูจดักิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่ง
เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัต่อการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั งานประชาสัมพนัธ์แบบอยา่งท่ีดี ไดแ้ก่ สถานศึกษาสร้างเวบ็ไซด์ จดัท า
เอกสารส่ิงพิมพ์ จดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่รายงานข่าวสารและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้ชุมชน ผูป้กครอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบอย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ของ สังคมแห่งการส่ือสาร สารสนเทศ และสังคมโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะเกิดผล
โดยทางตรงและทางออ้ม จนสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากชุมชน และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางใน
ระดบัประเทศ 

 2. กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเทคโนโลยี ส่ือ 
นวตักรรม  การจดัประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จากผลการเสวนาเสริมสร้างปัญญา
พบว่ากลยุทธ์ดา้นน้ีมีความเป็นไปไดจ้  านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 88 % ส่วนแนวทางในการ
ด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่าแนวทางส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนดา้นการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน และ ให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุดจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 % รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือเชิญผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นช่าง
ทอผา้ ช่างเทคนิค ช่างจกัรสาน ชาวบา้น ช่างป่ัน  และการเกษตร พระภิกษุ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้แก่เด็กและครู จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94% และล าดบัท่ี3 คือส่งเสริมให้มีการน า
ศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเช่นทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กโดยเฉพาะการบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนการสอน และให้มีขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ จากผลการประเมินจะเห็นไดว้่าการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใน
ปัจจุบนัเนน้ในเร่ืองการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในชุมชนและ
สังคม โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และให้ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของ
สถานศึกษา แยกอิสระจากกนัไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สถานศึกษาตอ้งมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเช่นกนั การให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมเป็นการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นเขา้มาในสถานศึกษา การให้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณค่า
ในทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนเขม้แข็ง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
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2553 มาตรา 29 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อ่ืน ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดั
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง 
ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหา
วิธีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชนและสอดคลอ้งกบัเอก
พงษ์ อวดมูล (2553) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวจิยัพบวา่ในการใชแ้หล่งเรียนรู้ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของการใชแ้หล่งเรียนรู้ ใชอ้าคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดน้ าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จดัการความรู้ และได้
พฒันาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ 
(2544: 10) ท่ีกล่าวไวว้่า การเรียนรู้เกิดข้ึนไดก้บัทุกคนในทุกสถานท่ี ทุกเวลา แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนมีอยู่มากมาย ทั้ งท่ีเป็นองค์กรจัดตั้ งสถาบนัในชุมชน วิถีชีวิตการท ามาหากิน ประเพณี 
พิธีกรรม และส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดข้ึนจากการท่ีทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการ
เช่ือมโยงประสบการณ์ เกิดสังคมการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรมและการเรียนจากหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและธรรมชาติ ประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือแนวทาง
ส่งเสริมใหมี้การพานกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเช่นพิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์
ห้างสรรพสินคา้ วดั เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน จ านวน10 คน เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมเสวนาท่ีไม่
เห็นดว้ยส่วนใหญ่เป็นครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขนาดเล็กมีครูผูดู้แลเด็ก 2-3 คน จึงไม่สามารถจะจดั
กิจกรรมรูปแบบน้ีไดเ้น่ืองจากการพาเด็กออกนอกสถานท่ีอาจเกิดอตัรายหรือมีความเสียงสูง ถา้มี
ครูผูดู้แลไม่เพียงพอ และท่ีผา่นมาครูยงัไม่มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมรูปแบบน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ Schnoebelen (1990) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาในการจดัพานกัเรียนไปยงัแหล่งเรียนรู้ดว้ย
การสอบถามครูในรัฐเวอร์จิเนียร์สหรัฐอเมริกา ท่ีสอนโดยการพานกัเรียนไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้
ผลการวิจยพับว่ายงัมีการสอนรูปแบบน้ีน้อยมากทั้ งๆท่ีมีความเห็นว่าการสอนรูปแบบน้ีมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก ในดา้นปัญหาและอุปสรรคการพาเด็กไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้นั้น
พบว่า 1) ครูไม่มีเวลาในการวางแผน 2) ขาดคนท่ีจะช่วยในการจดัการและด าเนินกิจกรรม 3) 
โรงเรียนคิดว่าเป็นการเส่ียงต่ออนัตรายในการจดักิจกรรม 4) ขาดวิธีการท่ีดีและเหมาะสมในการ
ควบคุมชั้นเรียนนอกสถานท่ี 5) ขาดผูน้ าในการบริหารท่ีสนบสันุนและส่งเสริมในการจดั 6) ขาด
งบประมาณ  
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  3. กลยทุธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งของภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคพฒันาเอกชน (NGO) เน้นการสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนในการร่วม พฒันาการบริหารจดัการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  เป็นกลไกสนับสนุน
กระบวนการท่ีใหป้ระชาชนไดร่้วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคไ์ดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบติัในทุกระดบั อยา่งเป็นระบบ และอย๋างมีส๋วนร่วม และควร
มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบับุคคล องคก์รต่างๆของชุมชนอ่ืน และเช่ือมโยงสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ในระดบั
กลุ่มจงัหวดัและระดบัชาติ รวมทั้งควรมีการเช่ือมโยงกบั เครือข่ายร่วมพฒันาท่ีจะส่งผลให้แผนงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการ
รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนให้เขา้ร่วมกิจกรรมในทุกด้านและสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของให้เกิด
ข้ึนกบัคนในชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ควรไดรั้บการเรียนรู้ ในการท างานร่วมกนัระหวา่งชุมชนเป็ก
ลุ่มเครือข่ายแบ่งป็นความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนสารสนเทศ  เรียนรู้
ความกา้วหน้าของการพฒันาการศึกษาและการพฒันาคน และสามารถท างานร่วมกนัได ้ โดยวิธี
ต่างๆ จนเป็นองคก์ารชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็ใน อนาคต  

   การบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งท างานร่วมกนัในรูปแบบเครือข่าย ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกของการส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ มีการ
ร่วมมือกนัในเร่ืองต่างๆ และ ยงัท าให้มีพลงัต่อรองกบัอ านาจต่างๆ ได้ดีข้ึน จึงนับได้เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดของการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสร้างเครือข่ายและการด ารงรักษา
เครือข่ายไวอ้ยา่งย ัง่ยืนจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งควบคู่ไปกบัการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
โดยจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีสร้างความตระหนกัร่วมกนัในบทบาทและความส าคญัของภารกิจเครือข่ายท่ี
จะตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมมีการคน้หาปัญหาร่วมกนั วางแผนร่วมกนัและร่วมตดัสินใจ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553: 80) และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแนวคิดทางกลยุทธ์ของ
หลกัการพฒันาชุมชนท่ีจะท าให้ประชาชนบงัเกิดความศรัทธาในตนเอง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก Arnstein (1969: 219) เห็นวา่การ
เขา้ไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมท่ีมีคุณภาพนั้นผูเ้ขา้ร่วม
จะตอ้งรู้จกัใชอ้  านาจและสามารถการควบคุมกิจกรรมนั้นไดจึ้งจะท าให้เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 1-2) ท่ีกล่าววา่รัฐส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนองค์กรทางศาสนาและ
เอกชนจัดให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการ
ด าเนินงานและสอดคลอ้งแนวคิดของภารดี อนนัตน์าวี (2552: 24-31) ท่ีกล่าวถึงหลกัการ แนวคิด 
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ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ยสาระส าคญัอยา่งนอ้ย 3 
ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 2) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับใน
เป้าหมาย และ 3) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธารทิพย์ อุดมดี (2552) ได้ท าวิจยัเร่ืองการด า เนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ชุมชนมีส่วนร่วมและสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการบริจาค การสนับสนุนด้านแรงงานและความ
ร่วมมือ ไม่ มีการสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก มีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กให้แก่ชุมชนได้รับทราบ โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีการจดัท าคู่มือ เอกสาร แผน่พบั แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ยงัไม่ไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการเด็ก
แก่ชุมชน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนส าหรับพฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ วดั และทุ่งนาการจดัการกบัปัญหาสุขภาพตอ้ง
อาศยัการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายท่ี เก่ียวข้อง ท่ีตอ้งท างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซ่ึงเป็น
รูปแบบหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกของการส่ือสาร 
แลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ มีการร่วมมือกนัในเร่ืองต่างๆ และ ยงัท าให้มีพลงัต่อรองกบั
อ านาจต่างๆ ไดดี้ข้ึน จึงนบัไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดของการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนการ
ส่งเสริมและการขยายตวัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา มาจากการกระจายอ านาจ
ในการบริหารเพื่อใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพ แต่สาเหตุท่ีส าคญันั้นส่วนหน่ึงเกิดจากความตอ้งการ
ท่ีจะใหก้ารศึกษาสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของทอ้งถ่ินจะเห็นวา่ในหลกัการน้ีแทบจะทุกรัฐบาลไดมี้
นโยบายท่ีจะกระอ านาจการบริหารและให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาซ่ึง
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อรัฐสภา ฯลฯ ซ่ึงนโยบายของแต่ละรัฐบาลจะเนน้หรือให้ความส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนั
ไปดงันั้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความส าคญั เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงน าไปสู่ภาวะสมดุล คือ ชุมชนจะเร่ิมเขา้ใจและเกิดความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนมากข้ึน พร้อมจะให้ความร่วมมือ ในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ และพฒันาการศึกษาให้
ย ัง่ยนืต่อไป 

  การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะคนในพื้นท่ีจะรู้สึกว่า
ปัญหาท่ีประสบนั้นสามารถแกไ้ขได ้ให้ทุกฝ่ายในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานใน
ลกัษณะท่ีเป็นการร่วมคิดร่วมท าร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน ร่วมรับ 
ผลประโยชน์และร่วมจากประสบการณ์ของคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงชาวบ้านได้พบวิธีการ
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แกปั้ญหาเพื่อหาทางออกในการพึ่งตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากสังคมภายนอก (วิจิตร 
ศรีสะอา้น, 2550 : 36) ดงันั้นจะเห็นไดว้่าองค์กรภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
พฒันาเอกชน มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
โดยเฉพาะผูป้กครองและชุมชนซ่ึงเป็นผูท่ี้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนและได้รับผลโดยตรงจากการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาส
ให้พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน เสนอความต้องการ หรือมีตัวแทนจัดท าหลักสูตรร่วมกับครู 
ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบับริบทและตามความ
ตอ้งการของชุมชน`มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 94%   

   4.  กลยทุธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
จากการเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัมีความเป็นไปไดจ้ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 % 
ส่วนแนวทางในการด าเนินงานของกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าแนวทางการจดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการระดมทุนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและร่วมกนัจดัท าคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94% รองลงมาล าดบัท่ี 2 
ส ารวจเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการบริหารและจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและแนวทางประกาศเกียรติคุณและจดัท าแฟ้มขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ใน
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90% และล าดบัท่ี  3 คือส่งเสริมให้มีการ
จดัอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน ได้เขา้ใจเก่ียวกับ
ความส าคญัของการระดมทรัพยากร และ รูปแบบแนวทางการด าเนินงาน จ านวน 44 คนคิดเป็นร้อย
ละ 88% ซ่ึงจะพบว่า กลยุทธ์และแนวทางดงักล่าวผูเ้ขา้ร่วมเห็นว่ามีความส าคญัต่อการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเน่ืองจากปัจจุบนัดว้ยเหตุปัจจยั ท่ีรัฐไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรในการ
บริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ทัว่ถึงและเท่าเทียมนนั้น ศูนยพ์ฒันเด็กเล็ก
ยงัพอจะมีทางออกส าหรับการด าเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้
สามารถจดัการศึกษาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพตามความสามารถและศกัยภาพ สอดคล้องกบัพชั
รกฤษฎ์ิ พวงนิล (2553: 9) ท่ีกล่าววา่ ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจยัทุกส่ิงทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรหลกัได้แก่ เงินทุนหรืองบประมาณ บุคคล วสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนให้การจดัการศึกษา
ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ี สถานศีกษาก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวโดยสรุปทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการจดั
การศึกษาซ่ึงประกอบด้วยทรัพยากรท่ีเป็นเงิน และทรัพยากรทีมิใช่เป็นตวัเงิน ในท่ีน้ีหมายถึง 
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บุคคล ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ ผสมผสานองคป์ระกอบในการการ
ใช้ปัจจยัต่างๆ การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา จึงเป็นนโยบายพื้นฐานทางด้าน
การศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อ
เป็นฐานหลกั ในนโยบายแห่งรัฐดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศการน าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปสู่การปฏิบติัอย่างไดผ้ลต่อการศึกษาจึงเป็นส่ิง
ส าคญั ดงัเช่น มาตรา 58 ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็น
ผูจ้ดัและมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรให้แก่สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของนคร ตงัคะพิภพ (2549 : 54) ได้จ  าแนกประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาออกเป็น 6 ประเภท คือ เงินทุน ไดแ้ก่ เงินทุนการศึกษา เงินพฒันาสถานศึกษาใน
ลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถจะน ามาจดัซ้ือจดัจา้งท าส่ิงของ หรือจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ และการใช้
จ่าย เพื่อท ากิจกรรมหรือท าประโยชน์ทางการศึกษาให้มากข้ึน  วสัดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากร
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประกอบเป็นส่ิงของท่ีใชไ้ด ้และ
ส่ิงของท่ีสามารถใช้ได้ทนัที เช่น ส่ือการสอน คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไดแ้ก่ 
ท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบอ่ืนๆ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมี
ผูส้ร้างให้โดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณแผน่ดิน บุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนไดรั้บความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน  แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ สถานประกอบการ 
สาธารณสถานโบราณสถาน สถานท่ีราชการและเอกชน ซ่ึงน ามาใชป้ระโยชน์เพื่ อการจดัการเรียน
การสอนไดแ้หล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น ภูเขา 
ป่าไม ้แม่น ้ าล าธาร น ้ าตก ป่าชายเลน ทะเล เป็นตน้ ถา้โรงเรียนสามารถเสาะแสวงหาและน ามาใช้
ประโยชน์ในการจดัการศึกษา ก็จะเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ง
ลงทุน ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3 ประเภทแรกนั้น  อาจจะมีจุดเนน้ของการระดมจาก
รายใหญ่เป็นบุคคลหรือเป็นรายยอ่ยก็ไดซ่ึ้งตอ้งมียุทธศาสตร์พิเศษท่ีจะระดมทรัพยากรจากบุคคล
เหล่าน้ีเป็นกรณีๆ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของของอารีย ์ขรรค์ชยั (2551 : 5) ไดศึ้กษาความตอ้งการ
และวิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีการศึกษเชียงราย เขต 3 พบวา่ ดา้น
วสัดุครุภณัฑ์ตอ้งการส่ือเทคโนโลยี และยงัสอดคลอ้งกบัอนิวชั แกว้จ านงค ์(2555: 11) ท่ีกล่าวถึง
ทรัพยากรขององคก์ารวา่องคก์ารท่ีมีความพร้อมในปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงาน เงินทุน เคร่ืองจกัร 
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วตัถุดิบ เทคโนโลยแีละวสัดุ จะมีความไดเ้ปรียบในการจดัการและ การด าเนินงานมากกวา่องคก์าร
ท่ีไม่มีความพร้อม 

    นอกจากน้ียงัพบวา่การระดมทรัพยากรทางการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ยงัมีนอ้ยและมีกิจกรรมท่ีไม่หลากหลายส่วนใหญ่ผูดู้แลเด็กคิดวา่การระดมทรัพยากรจะเก่ียวขอ้งกบั
การบริจาคเงินและวสัดุส่ิงของ และผูบ้ริหาร ครูผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจรูปแบบการจดั
กิจกรรมระดมทุนและกลวัวา่กิจกรรมท่ีด าเนินการจะผิดกฏหมาย จึงไม่มีนโยบายส่งเสริมดา้นการ
ระดมทุนอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางแห่งผูบ้ริหารมีความสามารถในการประสาน
ขอระดมทุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแต่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งขาดการวางแผนการการบริหาร
จดัการดา้นการระดมทรัพยากรท่ีดีเช่นไม่มีการวางแผนการใชง้บประมาณให้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของเงินท่ีไดม้า ไม่มีการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายท่ีโปร่งใส่ซ่ึงเป็นไปตามผลการประเมินความ
เป็นไปไดท่ี้พบว่าประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นว่าไม่สามารถน าไปปฏิบติัมากท่ีสุดคือจดัตั้งกอง
ทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการเงินบริจาคมีความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การขอรับบริจาคและรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
28% สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวดี อุปปินใจ (2553) ท่ีพบวา่ การระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษาจากในชุมชน ค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากคนในชุมชนเป็นชาวเขาท่ีมีฐานะยากจน ท าให้เกิด
ความพร้อมนอ้ยต่อ การระดมทุนเพื่อการศึกษา ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการระดม
ทุนเพื่อการศึกษา จากชุมชนให้มากข้ึน และเสนอว่าการระดมทุนเพื่อการศึกษานั้ นควรมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา อยา่งแทจ้ริงและไม่ควรให้ชุมชนตกอยูใ่นภาวะจ ายอม สถานศึกษาจะ
พิจารณาเฉพาะ งบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์นเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้เพราะจะเป็นการมองเพียง
ดา้นเงินดา้นเดียวสถานศึกษาควรพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นแรงงานคน 
วสัดุ และการบริหารจดัการ   

  เป้าประสงค์ท่ี 3.2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็น
เครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ ประกอบดว้ย1 กลยุทธ์
ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา เป็นกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้าง
และแสวงหาเครือข่ายความร่วมในการพฒันาการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้งจากภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กดว้ยกนั หรือจากหน่วยงานภายนอกต่างๆเพื่อร่วมมือกนัในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (2553) 
มาตรฐานท่ี 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเล้ียงดู
จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวางเป็นพื้นฐาน
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ของการศึกษา เพื่อพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งในระดบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของภารดี 
อนนัต์นาวี (2552: 24-31) ไดก้ล่าวถึงการบริหารเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ มีหลกัความร่วมมือ ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมการจดัองค์การการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเครือข่ายร่วมพฒันาซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2543) ท่ีกล่าวว่า การรวมพลงัเครือข่ายจะสามารถน า จุด
แขง็ขององคก์รหน่ึง ไปช่วยในจุดอ่อนของอีกองคก์รหน่ึงไดแ้ละสอดคลอ้งกบัแนวคิดเสรี พงศพ์ิศ 
(2548: 35 ) ท่ีกล่าวว่ากิจกรรมส าคญัท่ีสุดท่ีเครือข่ายทุกเครือข่ายท าร่วมกนั คือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารประสบการณ์ แลว้พฒันาไปสู่การวางแผนร่วมกนั ด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน และเง่ือนไขส าคญัของเครือข่ายคือ ต้องมีการติดต่อสัมพนัธ์ส่ือสารกนัอย่าง
สม ่าเสมอระหวา่งสมาชิก 
  4. น าเสนอกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  กลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
พฒันาข้ึนประกอบไปดว้ย วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน    
มีผลการประเมินด้านความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ พบว่า มีความ
สอดคลอ้งและมีความเป็นไปได ้ในทุกกลยุทธ์ เน่ืองจากกระบวนการพฒันากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท า
ให้ได้กลยุทธ์ท่ีมีคุณภาพซ่ึงกระบวนการนั้นได้แก่ การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ 
การศึกษาแนวทางปฏิบติัท่ีดีจากเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จ การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกของการจดัการเครือข่ายจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวบจากการวิเคราะห์เอกสาร  การสังเกตุแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในหลากหลายพื้นท่ี หลากหลายกลุ่ม  ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีค่อนข้างครอบคลุม และ
เท่ียงตรง และยกร่างกลยุทธ์จากผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผูดู้แลเด็ก ผู ้ปกครอง ผู ้เ ช่ียวชาญด้านกลยุทธ์ และด้านการบริหารการศึกษาท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการบริหารการศึกษาและดา้นกลยุทธ์ ท าให้ได้
กลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสุวดี อุปปินใจ (2553:84)ท่ีกล่าววา่การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders 
Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรมีส่วนช่วยในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคห์ลกั
ของหน่วยงานไดถู้กตอ้ง เน่ืองจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผกูพนัธ์กบักระทรวงเจา้สังกดัและ
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ผูรั้บบริการเท่านั้น แต่ยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ อีกดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อองค์กร (Stakeholder 
Influence) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการด าเนินงานของหน่วยงานได้แก่ ผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายในองคก์ร (Internal Stakeholders) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารทุกระดบัและเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน ผูมี้
ส่วนไดเ้สียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่นผูรั้บบริการ พนัธมิตร ผูรั้บ
จา้ง และขายครุภณัฑ์และวสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุเป็นตน้ และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
สังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค คณะกรรมการ
อาหารและยา สถาบนัการเงิน สภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรมองคก์รพฒันาเอกชน และส่ือมวลชน 
รวมทั้งกลุ่มการเมืองท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและสิดคลอ้งกบัแนวคิดของพีช และ โรบิน
สัน (Pearce and Robinson, 2009: 3) ท่ีกล่าววา่การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงชุดของการตดัสินใจ 
และการกระท าท่ีส่งผลให้องค์การมีการจดัท าแผนและการปฏิบติัตามแผน เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร ท่ีกล่าววา่การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีผูบ้ริหารและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกระท าเพื่อให้ไดก้ลยุทธ์ขององคก์ารโดยอาศยักระบวนการวางแผน การจดัองคก์าร 
การน าองคก์าร และการควบคุมองคก์าร โดยเพิ่มและให้ความส าคญัในการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การว่าเป็นอย่างไรและจะมีการก าหนดกลยุทธ์ให้
เหมาะสมอย่างไรก่อนน าไปปฏิบัติจริง รวมทั้ งการตรวจสอบกลยุทธ์โดยการวิพากษ์จาก
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ดา้นการพฒันากลยุทธ์ท าให้
กลยุทธ์ท่ีร่างข้ึนได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสมมากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามหลกัของ
กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีดี หลากหลายมีการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ 
มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (วิภาดา คุปตานนท์, 
2551: 47-48) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.1  จากผลการวิจยัโดยภาพรวม พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีการประสานเช่ือมโยงเครือข่ายสนบัสนุนในพื้นท่ีเพื่อเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและมีเครือข่ายร่วมพฒันาระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากการเขา้ร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีจดัโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัสสส.แต่ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ถึงแมว้า่ท่ีผา่นมาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะมีเครือข่ายร่วมพฒันา
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ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัพฒันางานด้านเครือข่ายร่วม
พฒันาต่อไปหลักจากจบส้ินโครงการเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การมีกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองหรือในบางโอกาส เพื่อให้เครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมเกิดความย ัง่ยืน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดั ตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมุ่งพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูผูดู้แลเด็กให้มีความรู้ ทกัษะ และเจต
คติท่ีดีและเอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นเครือข่าย มีการยกระดบัการด าเนินงานดา้นเครือข่ายโดยใช้
สารสนเทศจากการติดตามและประเมินผล  การด าเนินงานตามแผนด้านเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2 จากผลการวิจัยพบว่าเหตุผลหลักท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหาร ครูผูดู้แลเด็ก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก โดยเฉพาะผู ้ปกครองและคนในชุมชนเพราะต้องการให้ศูนย์ของพวกเขาให้มี
พฒันาการและมีศกัยภาพท่ีพร้อมในทุกๆดา้น ส าหรับการเขา้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้ดงันั้น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งตระหนกัอยู่เสมอวา่เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคือเป้าหมายหลกัของ
การจดัการศึกษาท่ีจะต้องดูแลและพฒันาให้พวกเขาไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ จึงจะได้รับความ
ร่วมมือในการเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของศูนยฯ์เช่น การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  
การร่วมระดมทรัพยากร  การร่วมระดมสรรพก าลงั  จากผูป้กครองและคนในชุมชนอยา่งเตม็ก าลงั 
 1.3 จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนของครูผูดู้แลเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขนาดเล็กมีครูไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก และศูนยฯ์ส่วนใหญ่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส านกังาน ส่งผลให้ครู
ตอ้งท าภารกิจหลายอยา่ง เช่น การดูแลเด็ก ท าความสะอาด และเตรียมการจดัการเรียนการสอน ไม่
สามารถท่ีจะปลีกตวัไปท ากิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกบัชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การจดัประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกบัชุมชน การประสานกบัหน่วยงานต่างๆภายนอกได้
อย่างเต็มท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาอตัราส่วนจ านวนครูต่อเด็กนกัเรียนใหม่ หรืออาจ
จดัท าระเบียบท่ีเปิดกวา้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล สามารถพิจารณาจดัสรรอตัรา
ครูและบุคลากรอ่ืนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ตามความเหมาะสมตามสถานภาพทางการคลงัของ
ตนเอง 
  1.4 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวา่มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะท าให้การจดัการเครือข่าย
ร่วมพฒันาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพมากข้ึนดา้นความพร้อมของเครือข่าย ควรมีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรโดยเฉพาะการท าความร่วมมือ 
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MOU กบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี หรือ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ เพื่อร่วมพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษาและครูผูดู้แลเด็กเพราะวา่การด าเนินงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความต่อเน่ืองของเครือข่ายนั้นจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆเขา้มามี
ส่วนร่วม  
 1.5  ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรน ากลยุทธ์การจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางก าหนดนโยบาย ในการด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หรือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อ
แกปั้ญหาในการบริหารงานคุณภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและพิจารณาจดัสรร
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานดา้นการจดัการเครือข่าย  

 1.6 หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สามารถน ากลยุทธ์
จากขอ้คน้พบในงานวจิยัน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพการบริหารและจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
  2. ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการวจัิยต่อไป  
 2.1  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากลยุทธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ดงันั้นควรมีการศึกษาในแต่ละกลยุทธ์อยา่งละเอียดเพื่อให้เป็นท่ียอมรับวา่กลยุทธ์นั้นๆ จะ
ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจริงๆ 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเทียบเคียงหรือปรับปรุงกลยทุธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 2.2  ควรมีวิจยัต่อยอดเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีเพื่อความเป็นเลิศในการจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและใช้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต่อไป 

2.3  ควรศึกษาแนวโนม้ถึงกระบวนการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 2.4  การวจิยัในคร้ังน้ีไดพ้ฒันากลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดย
กลยุทธ์ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งและเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมี
การน ากลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีท่ีไดน้ี้ไปศึกษาโดยการจดัท าคู่มือทดลองใช ้
และประเมินความส าเร็จของเครือข่าย จากผลงานของเครือข่าย หรือดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลการน ากลยทุธ์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและไดก้ลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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 2.5  ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



363 

 

รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กรมควบคุมมลพิษ. (2554). คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยกีารแปรรูปขยะมูลฝอย ให้ 
  เป็นพลงังานส าหรับท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 
กรมวชิาการ. (2546). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา. 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. (2547). ข้อมูลสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล. 
  กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขานุการกรม กระทรวงมหาดไทย. 
__________. (2550). มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้ันพืน้ฐาน) ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ส านกังานประสานและ พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน. 
__________.  (ม.ป.ป.). คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: กรม
 ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. 
กระทรวงมหาดไทย. (2553).  คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ:     
 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ก้ไข 
  เพิม่เติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องและพระราชบัญญตัิ 
  การศึกษาขั้นบังคับ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพคุ์รุสภา. 
__________. (2553). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
กองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย. (2547). รายงานการวจัิยสถานการณ์เครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน  
 ผู้ด้อยโอกาสคนพกิารและผู้สูงอายุ.  กรุงเทพฯ: ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์
 เด็กเยาวชน. 
กลัยาณี ผลไม.้  (2557). “การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
 เด็กในอ าเภอราษีไศล  จงัหวดัศรีสะเกษ.” วารสารศรีวนาลยัวจัิย 1,  2: 66 
กิตติ กรทอง. (2552). “การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการด าเนินการจดัการศึกษาระดบัก่อน 
   ประถมศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ.” 
  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
  ราชภฏัสวนดุสิต. 
 
 
 



364 

 

กิตติศกัด์ิ ตนัสุรัตน์. (2555). “การพฒันารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
 การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานส าหรับบุคลากรของหน่วยงาน ภาครัฐ.” 
  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต. สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา.  
  มหาวทิยาลยั นเรศวร. 
กีรติ ยศยิง่ยง. (2552). องค์กรแห่งนวตักรรม แนวคิด และกระบวนการ. กรงุเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2543). การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ. กรุงเทพฯ : ซคัเซส. 
_________. (2545). การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
 กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส. 
__________. (2555).  “การจดัการเครือข่าย: กลยุทธ์ส าคญัสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา.” 
 วารสารการบริหารและพฒันา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 4, 1 (มกราคม– เมษายน): 200 
_________. (2558). การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือ. เขา้ถึงเม่ือ 21 กรกฎาคม. เขา้ถึง
 ไ ด้ จ า ก  http://www.kriengsak.com/index.php?componentscontent_topic_main=3 6 &id_ 
 content _management_main=1458 
เกสรี ลดัเลีย. (2557). “การพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้” สุทธิปริทศัน์  28, 88  
  (ตุลาคม – ธนัวาคม). 
โกวทิย ์พวงงาม. (2546). อบต.ในกระบวนทศัน์ใหม่ พฒันาสร้างเครือข่ายและเสริมความเข้มแข็ง. 
  กรุงเทพฯ: วญูิชน.  
ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท.์ (2543).  การสร้างเครือข่ายเพือ่การพฒันา.  กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวจิยั และ 

  พฒันากรมการพฒันาชุมชน. 

ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ์และคณะ. (2554). “โครงการวจิยัประโยชน์สุขจากเศรษฐกิจพอเพียง.” 

  รายงานการวจิย.ักรมการพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย. 

คมคาย สิทธิโชค. (2551). “ปัจจยัสู่ความส าเร็จของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยูจ่งัหวดัอ่างทอง.” 
  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัมหิดล. 
คิวธง สุขบติั. (2551). “การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนปฐมวยั ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. ”          
  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏั     
  ศรีสะเกษ. 

http://www.kriengsak.com/index.php?componentscontent_topic_main=36&id_


365 

 

จตุพร วศิิษฏโ์ชติองักรู.(2553). ถอดบทเรียน(นอกกรอบ) เร่ืองเล่าวทิยากรถอดบทเรียนผ่าน 
  ประสบการณ์การท างาน. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการ
  จดัการความรู้สุขภาวะ. 
จรรยา ชินสี. (2552).  “แนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต 
   อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหาร  
  การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
จริยา จิตตม์ณี. (2551). “ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการการ 
  พฒันาเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะขาม อ าเภอ
  เมือง จงัหวดักาญจนบุรี.” ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
จริญวชิญ ์สมพงษธ์รรม,  ภารดี อนนัตนาว ีและคุณวฒิุ คนฉลาด. (2553). “รายงานการวจิยัฉบบั 
  สมบูรณ์เร่ือง การศึกษาแนวโนม้คุณลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2562).” 
  ศูนยน์วตกัรรมการบริหารและผูน้ าทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยบัูรพา. 
จินดา ขจรรุ่งศิลป์. (2550). “เอกสารประกอบการประชุมปฏิบติัการ เรือง การศึกษาปฐมวยัร้อย 
  ดวงใจถวายในหลวง.” โครงการประชุมสัมมนาปฏิบติัการพฒันาสภาพแวดล้อมการ
  เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ระหว่างวนัท่ี 17-19 ตุลาคม 2550 ณ ห้องศาสตราจารย ์ดร.
  สาโรช บวัศรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
จิรประภา อคัรบร และประยรู อคัรบวร. (2552). การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 
 (Governing by Network). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์ก.พลพิมพ.์ 
จุมพล พลูภทัรชีวนิ, ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา และอดิศวร์ วงษว์งั. (2553). การวเิคราะห์บริบท:  
 ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
จ านงค ์แจ่มจนัทรวงษ.์ ( 2553). “การพฒันารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพ 
 การ ศึกษาในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  สั งกัดส านัก ง าน เขตพื้ น ท่ีก าร ศึกษ า
 กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เจริญผล สุวรรณโชติ. (2551). ทฤษฎบีริหาร  ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: เอกพิมพไ์ท. 
 



366 

 

ชมแข พงษเ์จริญ. (2555). “การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน 
  ประเทศไทย.” วารสารสุทธิปริทศัน์  26, 79 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 167-184. 
ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร. (2558). การศึกษากรอบแนวคิดแบบรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมาย 
  ใหม่และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการของไทย.  เขา้ถึงเม่ือ 
  20 มกราคม.   เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ballchanchai.com/?cid=311360.  
ณฐัภสัสร ช่ือสุขสมหวงั. (2014).  “การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะทาง 
  วชิาชีพของครูปฐมวยั.” วารสารอลิก็ทรอนกส์ิทางการศึกษา 9, 1: 534-548. 
ณิชมนต ์ปัทมเสว.ี (2548). “สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์าร 
   บริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัปทุมธานี.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
ดลนภา ทว้มยงั. (2555). การพฒันากลยุทธ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการ 
  บริหารสถานศึกษาขนาดเลก็. พิษณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร. 
ทศพร ศิริสัมพนัธ์. (2553). หน่วยที่ 6 แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ในเอกสาร
 การสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นนทบุรี . 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพห์าวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
เทวลิ ศรีสองเมือง.  (2551).  “การพฒันารูปแบบเครือข่ายการจดัการเรียนตามปรัชญา เศรษฐกิจ 
  พอเพียง.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั. 
ธารทิพย ์อุดมดี. (2552). “การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน 
  จงัหวดัปทุมธานี.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ธีระ รุญเจริญ. (2550).  ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฎรูิปการศึกษา.  
  พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2547).  การกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น . 
 นนทบุรี:  วทิยาลยัพฒันาการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้. 
นภเนตร ธรรมบวร. (2549).  การจัดกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
นภทัร โพธิรัตน์. (2550).  “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกรณีศึกษา:ศูนย์
 พฒันาเด็กเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวฒันานคร  อ าเภอวฒันานคร จังหวดั
 สระแกว้.”  การศึกษาอิสระ รป.ม. ขอนแก่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

http://www.ballchanchai.com/?cid=311360


367 

 

นภสัสร สวา่งโคตร. (2552). “การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ตามทศันะของบุคลากรเขตอ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ .” วารสารมหาวิทยาลัยราช
 ภัฏมหาสารคาม 4, 1 (มกราคม – เมษายน): 39-50. 
นันทิชา หาญหัตถกิจ. (2552). “การศึกษาเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัหนองคาย.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวยิาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสารคาม. 
นินุช บุณยฤทธานนท.์ (2551).  ผลลพัธ์การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการ 
  ปฏิรูประบบราชการ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลยั 
  เชียงใหม่. 
เนาวเรศ นอ้ยพานิช. (2552). “รูปแบบการจดัการองคก์รเครือข่ายกาจดัการศึกษานอกระบบใน 

  ชุมชน.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
  อีสเทิร์นเอเชีย. 

ประดิษฐ ์ภิญโญภาสกุล. (2553). แผนกลยุทธ์: กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารงานและธุรกจิ. 

  กรุงเทพฯ: บุค๊โปรโมชัน่แอนดเ์ซอร์วสิ. 

ประภาพรรณ ไชยวงษ์. (2551). “การกระจายอ านาจทางศึกษาสู่ทอ้งถ่ิน.” วารสารการศึกษาไทย.  
 5,  50  (พฤศจิกายน): 22-26.  
ประภาพรรณ อุ่นอบ. ( 2558). แนวคิดและวิธีวิทยาการถอดบทเรียน. มหาวิทยาลัยมหิดล.   เขา้ถึง
 เม่ือ 1 มกราคม.  เขา้ถึงได้จาก http://lms.kmddc.go.th/e-learning/e-data/81 /GCD003 
 /pdf/p-power  
ประยรู อคัรบวรและคณะ. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building  
  And Participatory). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ประเสริฐ บญุมี. (2554). “ปัญหาการบรหิารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
 ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์.” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
 ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 23 ณ  มหาวทิยาลยเัทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, 23-24  
 ธนัวาคม. 
ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ. (2546). กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. พิมพ ์
  คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ. (2549). การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน: จาก 
  แนวคิดสู่ปฏิบัติการวจัิยสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั . 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นินุช%20บุณยฤทธานนท์
http://lms.kmddc.go.th/e-learning/e-data/81%20/GCD003


368 

 

ปิยะนิตย ์โอนพรัตน์วบิลูย.์ (2552). ประมวลสาระชุดวชิาการบริหารภาครัฐ. นนทบรี : ส านกัพิมพ ์
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,. 
พงศโ์พยม วาศภูติ (2550). “มหาดไทยกบัการบริหารสมยัใหม่.” วารสารด ารงราชานุภาพ 7, 23  
  (เมษายน–มิถุนายน): 12-19. 
พรหมพสิษฐ ์รักษาพราหมณ์. (2550). “ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และ บุคลากรต่อ 
  การบริการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลผา อ าเภอเมือง จงัหวดั 

 เพชรบูรณ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์. 

พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
 กรุงเทพฯ: พิสิษฐไ์ทย ออฟเซต. 
พร้ิมเพรา วราพนัธ์ุพิพิธ. (2556). “ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้น 
  พื้นฐาน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.” วทิยานิพนธ์ปริญญา ดุษฏีบณัทิต  
         สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ ์และคณะ. (2549). “รายงานการวจิยัเร่ือง คุณวฒิุของครูและคุณภาพงานครู  
  กรุงเทพมหานคร.” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พชัรินทร์ จนัทาพนู. (2555). การพฒันากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพือ่การพฒันา 
 โรงเรียนขนาดเลก็. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ. (2554). การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล. กรุงเทพฯ: พริก
  หวาน กราฟฟิก.  
พิณสุดา   สิริธรังศรี. “การจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ญีปุ่่นและนิวซีแลนด์” ใน 
      รายงาน การวจัิยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ 
   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์                                         
พิตรพิบูล ไชยเมือง และคณะ. (2558). “รูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ 

 คุณภาพการบริหารจดัการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัหนองบัวล าภู.” 
 วารสารมหาวทิยาลยันครพนม 5, 1 (มกราคม – เมษายน): 45-46 

พิทกัษ ์องัศุสิงห์. (2551). “ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน 
  เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี.”  
  การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการ 
  ปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
พิบูล ทีปะปาล. (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์ 



369 

 

พิสิฐ เทพไกรวลั. (2554). “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษา.” 
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8, 2 
 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 192.  
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และศิริมาศ โกศลัยพ์ิพฒัน์. (2553). มองข้ามโลกาภิวฒัน์: กระบวนทศัน์ใหม่ใน 
  การบริหารการศึกษา ในไพฑูรย์ สินลารัตน์, ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ: กระบวน 
  ทศัน์ใหม่และผูน้ าใหม่ทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ภาณุมาศ เฉลยนาค. (2557 ). “การน าเสนอกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานขั้น 
  พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยธุยา เขต 1  
  และเขต 2.” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  4, 3: 213-224. 
เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: ประชาชนองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น และราชการ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: บุค๊ พอยท.์ 
ยทุธพงษช์ยั เกตุบาง. (2553). ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเลก็.  เขา้ถึงเม่ือ 23  กั น ย า ย น . 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://sub-admin1.blogspot.com/2009/01/blog-post.html 
ยุวดี พงษส์าระนนัทกุล และ ปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2557). “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินกบั
 การพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนยเ์ด็กเล็กตน้แบบ: กรณีศึกษา
 พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวนัตก.”  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32, 2
 (เมษายน – มิถุนายน). 
รังสรรค ์อินทน์จนัทน์. (2552). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์ร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในจงัหวดั 
  นครปฐม.” วทิยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร์ บณัฑิตวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
รัตนา เชาวป์รีชา. (2555) . “การพฒันาระบบบริหารเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการ 
  บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ.”  วทิยาจารย์ 111, 3 (มกราคม): 67-69. 
รุจเรขา วทิยาวฑุฒิกุล และน ้าทิพย ์วภิาวนิ. (2555). “การวเิคราะห์เครือข่ายทางสังคม กบังานวจิยั 
  ทางสารสนเทศศาสตร์.” วารสารบรรณศาสตร์ มศว.  5, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม). 
เรียม สุขกล ่ า. (2553).  “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต การท างานของข้าราชการครูกับ
 ประสิทธิผลโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1.” วิทยานิพนธ์
 ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา. 



370 

 

วรนาท รักสกุลไทย.  (2551). ไฮสโคป (High Scope) กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: 
 ส านกัพิมพส์าราเด็ก. 
วสันต ์เหลืองประภสัร์. (2549). การศึกษาแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัเพือ่การจัดบริการ 
  สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบนั 
  พระปกเกลา้.  
วชิยั แสงศรี. (2552). “การศึกษาวเิคราะห์และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายสถานศึกษา
 ในเขตพื้นท่ีชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน .(2553). บันทกึเร่ืองเด่นรางวลัพระปกเกล้า’52 ด้านการ 
  เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ ประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้. 
วรีะศกัดิ, เครือเทพ. (2550).  เครือข่าย: นวตักรรมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2550). การวิเคราะห์พหุระดับ (Multi – Level Analysis). พิมพค์ร้ังท่ี 4. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ศิริพร ตนัติยมาศ. (2550). “รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล 
   สังกดักรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการ  
 บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศิลปากร. 
ศิริมาศ โกศลัยพ์ิพฒัน์ และคณะ. (2555). “การพฒันากระบวนทศัน์การบริหารสาขาการศึกษา 
  ปฐมวยัของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ.”  วารสารครุศาสตร์ 
  40, 1 (กรกฎาคม - ตุลาคม): 100-114. 
ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช. (2550). “การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียน 
  เอกชน ประเภทสามญัศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
  การศึกษา สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
ศุภวลัย ์พลายนอ้ย. (2556). นานาวธีิวทิยาการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้.  พิมพค์ร้ังท่ี  
  6. กรุงเทพฯ: พ.ีเอ.ลิฟวิง่. 
ศุภวลัย ์พลายนอ้ย และเนาวรัตน์ พลายนอ้ย. (2552). “รายงานการวจิยั การถอดบทเรียนและ 
  สังเคราะห์องคค์วามรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเขา้ถึง และการใหบ้ริการทาง 
  ขอ้มูลข่าวสาร การให้ค  าปรึกษา และบริการดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุ.” ส านกัอนามยั
  การเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั. 
 



371 

 

สถาบนัพระปกเกลา้. (2553). บันทกึเร่ืองเด่นรางวลัพระปกเกล้า’52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย  
  รัฐ เอกชน และ ประชาสังคม. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2547). กรณศึีกษา Best Practices TQA Winner 2002 Thai  
  AcrylicFiber Co., Ltd. กรุงเทพฯ: เรดเฟิร์น ครีเอชัน่. 
สรัญญา จุฑานิล. (2556). “การบริหารเครือข่ายของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ส านักงาน 
  ปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐ 
  ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร์. 
สนธยา พลศรี. (2548) . เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.สรัญญา  
สนิท จรอนนัต.์ (2551). การจัดการศึกษาในท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศึกษา. 
สมคิด พรมจุย้ และคณะ. (2550). การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของ 
  ประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap กศน. นนทบุรี: โรงพิมพแ์ห่งมหาวิทยาลยัสุโขทยั
  ธรรมาธิราช. 
สมคิด บางโม. (2549). กฎหมายการศึกษา.  กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. 
สมชยั จิรโรจน์วฒัน์. (2558). แนวคิดและหลกัการจัดตั้งเครือข่าย.  เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม.  
  เขา้ถึงไดจ้าก http:dpc3.moph.go.th. 
สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ และคณะ. (2552). รายงานวจัิยเร่ือง การวจัิยและพฒันาการส่งเสริม  
  นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
  ผู้เรียน.  เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สรัญญา จุฑานิล. (2556). “การบริหารเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนส านกังาน 
 ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สาโรช คชัมาตย.์ (2550).  “การจดัการบริการสาธารณะบนแนวคิดความร่วมมือระหวา่ง 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.”  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  2 , 1  (มิถุนายน-กนัยายน): 
  12-16. 
สุนิษา อรัญมิตร. (2552). “การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก: กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  บริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น.”  การศึกษาอิสระปริญญา
  มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สุพานี สฤษฎว์านิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่:แนวคิดและทฤษฎ.ี พิมพค์รังท่ี 7.  
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: สามลดา. 



372 

 

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์.  (2551). “ภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์” พิฆเนศวร์สาร  วารสารวิชาการ
 มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 27-38. 
สุพรรรณี สุ่มเล็กและคณะ. (2554). “การถอดบทเรียนศูนยเ์ด็กเล็กตน้แบบ ในสถาบนัการศึกษา 
  พยาบาล.” วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 34, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม).   

สุภางค ์จนัทวานิช. (2553). วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สุมน อมรววิฒัน์. (2544). การศึกษาเพือ่การพฒันา. กรุงเทพฯ. 
สุวดี  อุปปินใจ. (2553). “การพฒันากลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีสูงภาคเหนือ.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎบณัฑิต  
  สาขาวชิาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
___________. (2554). รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

สุวรรณ พิณตานนท์. (2556). กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอด็ดูมีเดียพบัลิชช่ิง. 

เสรี พงศพ์ิศ. (2548). เครือข่าย: ยทุธวธีิเพื่อประชาคมเขม้ขน้ ชุมชนเขม้แขง็. กรุงเทพฯ: สถาบนัส่งเสริม 
  วสิาหกิจชุมชน. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ
 การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา ตาม 
  กฎกระทรวง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั. 
__________. (2551). นโยบายเรียน ฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว.  
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. (2553). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 . 

กรุงเทพฯ: ว.ีที.ซี คอมมิวนิเคชัน่. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สรปุสาระส าคัญแผนพฒันาเศรษฐกจิ  
  และสังคมแห่งชาติ ฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ. 2555 - 2559.  กรุงเทพฯ: สหมิตรพรน้ิตต้ิง 
  แอนดพ์บัลิชช่ิง. 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559).  
  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
 



373 

 

__________. (2554). การสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรทาง
การศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 

อริศรา เล็กสรรเสริญ. (2554). “การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
  ประเทศไทย.” วารสารสหศาสตร์ 13, 2: 343-365 . 
อาดุลย ์พรมแสง. (2552). รายงานการประเมินโครงการพฒันาการเรียนการสอนอสิลามแบบเข้ม 
  ในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธิวาส เขต 3. นราธิวาส :  
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3. 
อุทยัทิพย ์เจ่ียววิรรธน์กุล. (2553). การวจัิยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม: แนวคิด หลกัการและ 
  บทเรียน. กรุงเทพฯ: พ.ีเอ.ลิฟวิง่. 
อุทยัวรรณ กาญจนกามล. (2551). “การสรุปบทเรียนการด าเนินงานโครงการประกวดคู่หู โรงเรียน 
  ส่งเสริมทนัตสุขภาพปี.” สถาบนัเสริมสร้างพลงัชุมชน.  
อุไรวาส ปรีดีดิลก. (2552). การสอนวทิยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Agranoff, Robert and Michael McGuire. (2003). Collaborative Public Management: New 
 Strategies for Local Government. Washington, DC: Georgetown University Press. 
Banks, J.A. (1994).  An Introducation to Multicultural Education. Washington: Allyn and 
 Bacon. 
Bartol, K, Martin, D, Tein, M & Matthews, G. (1998). Management: a Pacific Rim focus, 2nd  
 edn, McGraw Hill, Sydney. 
Barzelay, M. (2001). The New Public Management. California: University of California Press. 
Boissevain, Jeremy. (1974). Friends of Friends: Network, Manipulators and Coalitions. 
 Oxford: Basil Blackwell. 
Boissevain, Jeremy and J. Clyde Mitchell. (1973). Network Analysis: Studies in Human 
 Interaction.  Netherlands: Mouton. 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อริศรา%20เล็กสรรเสริญ&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=127353
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=127353


374 

 

Boston, Jonathan. (1991). The Theoretical Underpinning of Public Sector Restructuring in 
 New Zealand” in Reshaping the State: New Zealand’s Bureaucratic Revolution, 
 ed. Jonathan Boston, John Martin, June Pallot, and Pat Walsh. Auckland, New 
 Zealand: Oxford University Press. 
Brown, T. L. and  M. Potoski.  (2003). “Contract-Management Capacity in Municipal and County  
 Governments.”  Public Administration Review 63, 2 (March): 153-164. 
Burke, A. (1999). Communications and Development: A Practical Guide. London: Social 
 Development Division Department for International Development. 
Chetley, A. (2011). Networking and Communicating Research.  Accessed April 29. Available 
 from http://www.healthcomms.org 
David, Fred  R.  (2007). Strategic management. 11th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 
Denhardt, Janet Vinzant, and Robert Denhardt B. (2007). The New Public Sservice: Serving, 
 Not Steering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 
DuBrin, A. J. (2007). Human Relations Interpersonal Job-Oriented Skills.  9th ed. New Jersey: 
 Pearson Prentice Hall. 
Dyer, W.G. (1977). Team building: Issues and alternatives.  Reading; MA: Wesley. 
Essica E. Sowa, Sally Coleman Selden and Jodi R. Sandfort. (2004). “No Longer Unmeasurable? 
  A Multidimensional Integrated Model of Nonprofit Organizational Effectiveness.”  
  Nonprofit and Voluntary Sector 33,4 (December): 711-728. 
Frederickson, H.G. and K.B. Smith. (2003). The Public Administration Theory Primer.  
  Boulder, Colo.: Westview Press.  
Gestwicki, C. (1999). Developmentally Appropriate Practice: Curriculum and Development 
 in Early Education. 2nd ed. New York: Delmar Publishers. 
Goldsmith,  Stephen and William D. Eggers. (2004). Governing by Network: The New  
  Shape of the Public Sector. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 
Grin dle, Marilee S. (2007). Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of 
 Good Governance. Princeton, N.J.: Princeton University Press.  
Hitt,  M. A., R. Ireland D. and R. Hoskisson E. (2007).  Strategic Management: Competitiveness and 
 Globalization.  7th ed. Ohio: Thomson/South Western. 

http://www.healthcomms.org/


375 

 

Hoppe, B and  Reineltb C. (2010). “Social Network Analysis and the Evaluation of Leadership 
 Networks.”  The Leadership 21, 4 (Quarterly): 600-619. 
Horn, Murray J. (1995). The Political Economy of Public Administration: In Stitutional 
 Choice in the Public Sector.  Cambridge: Cambridge University Press. 
Hughes, O. E. (1994). Public Management & Administration: an Introduction. New York: St. 
 Martin’s Press. 
Jaroenwongsak, Kriengsak. (1997). “Thai Education: Intellectual Nursery or Prison.” Matichon 
 (July): 21. 
__________. (1999). Intellectual Jail Breaking: Critical Thinking Through Thai Education 
 Crisis. Bangkok: Success Media. 
__________. (1996). Study of 21st Century: Approach of Thai Education Reform.  Bangkok: 
 Success Media. 
Kilduff, Martin and Wenpin Tsai. (2003).  Social Networks and Organizations.  London: SAGE 
 Publication. 
Koliba, Christopher. Jack Meek, and Asim  Zia.  (2010). Governance Network in Public  
 Administration and Public Policy. Boca Raton, Fla.: CRC Press.  
Koontz, Harold. (1993). Management: A Global Perspective. Heinz Weihrich: Mcgraw-Hill. 
Loffler, Elke. (2005). “Governance and Government: Networking with External Stakeholders”, In  
 Public Management and Governance. Tony Bovaird and Elke Loffler (eds.) London:  
 Taylor & Francis Group  
Lohitwised, Sanong. (2002). “Development of Learning Network for Education.” Faculty of 
 Education, Srinakarintarawirot University. 
Lynn, L. E. (1998). “The new public management: How to transform a theme into a legacy.” 
 Public Administration Review 58, 3: 231-237. 
Marc Holzer and Hedy L. Isaacs. (2002). “Building Effective Shared Service Partnerships 
 With Hedy L. Isaacs.” International Review of Public Administration 7,1 (July) 
 :53-64. 
Michale McGuire. (2006). “Collaborative public management : Assessing what we know and how 
 we know it.”  Public Administration Review 66, 6 (December): 35-36. 



376 

 

Morgan, David R. and Michael W. Hirlinger. (1991). “Intergovernmental service contracts: a 
  multivariate explanation.” Urban Affairs Quarterly 27, 1: 128-144. 

Oostveen, Irene. (2010). Inter-Municipal Cooperation: Introduction Guide to the VNG 
 International  Approach to a Successful IMC. Hague: VNG International Press. 

Osborne, D., and T. Gaebler. (1992). Reinventing Government: How the entrepreneurial  
  Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley. 
Ostrom,Elinor. (1990). Governing the Commons: The Evolutionof Institutionsfor Collective 
  Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

O’Toole, Laurence J. and Kenneth Meier J. (2004). “Desperately Seeking Selznick: Cooptation 
 and the Dark Side of Public Management in Networks.” Public Administration 
 Review 64, 6 : 681-693. 

P. S. Lewis, S. H. Goodman & P. M. Fandt. (2004). Management: Challenges fortomorrow’s 
 leader. 4th Edition.  Ohio: South-Western. 

Peters, B. Guy. (1996). Governance: Four Emerging Models. Lawrence: University Press of 
 Kansas. 

Pollitt, C. (1990). Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience. 
 Oxford: Basil Blackwell. 

Raadschelders, J.C.N. (2003). Government: A Public Administration Perspective. Armon,
 N.Y.: M.E. Sharpe.   
Rhodes, R. A. W. (1995). The New Governance: Governing Without Government.Political 
 Studies Association. Boston, MA: Blackwell.  
__________. (2007). “Understanding Governance: Ten Year On,” OrganizationStudies 28 
 (August 2007): 1243 –1264. 

Robbins, Stephen P. (1990). Organization Theory: Structure Design and Application. 3rd ed. New 
 Jersey: Prentice-Hall. 

Robert, Agrnoff. (2006). “Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers.” 
   Public Administration Review 66, 6 (December): 57-58. 

Robert, Agrnoff. and David Lei. (2006). Strategic Management Building and Sustaining  
 Competitive Advantage. Ohio: Thomson South-Western. 



377 

 

Robert, Agranoff and Michale McGuire. (2003). Collaborative Public Management : New 
 Strategiesfor Local Governments. Washington, DC: Georgetown University Press. 

Shermerhorn, J.R., J. Hunt G., and R. Osborn N. (1994).  Managing Organizational Behavior. 
  5th ed.  NY: John Wiley and Sons. 
Sowa, Jessica E. and Sally Coleman Selden. (2003). “Administrative Discretion and Active  
  Representation. An Expansion of the Theory of Representative Bureaucracy.” Public 
  Administration Review 63 (Novebmer): 700. 

Starkey, Paul. (1997). Networking for Development. London: International Forum for Rural 
 Transport and Development.  New York: Harper and Son. 

Stephen P. Robbins and Mary Coulter, (2007). Management. United States of America: Pearson 
 Prentice Hall. 
Stiglitz, J.E. (1994). Whither Socialism?. Cambridge: MIT Press. 
Strathdee, R. (2007). “School improvement, pre-service teacher education and theconstruction of 
  social networks in New Zealand and England.”  Journal of Education for Teaching 
  33, 1: 19-33. 
Thompson, A. (1998). Networking for Development. London: International Forum for Rural 
 Transport and Development. 
Waldo, Dwight. (1955). The Study of Public Administration. New York: Random House. 
_________. The Enterprise of Public Administration. California: Chandler and Sharp  Publishers. 
Wheelen, T.L. and J. Hunger D. (2006). Strategic Management and Business Policy. New 
 Jersey: PrenticeHall. 
Williams R. (2002). Managing Employee Performance: Design and implementation in 
 organisations. London: Thomson Learning. 
Woodcock, M. and D. Francis. (1994).  Team building strategy.  Hampshire: Gower.  
 



 

 
 
 

378 

 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 

ภาคผนวก 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

379 

ก 
ก 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ให้ข้อมูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ 

และการเสวนาเสริมสร้างปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

380 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกัเกี่ยวกับสภาพการณ์และความต้องการในการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

1 นายไกรวฒัน์  ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีต าบลเขาเจียก อ.เมืองพทัลุง 
2 นายธนวฒัน์   แกว้พรักษา รักษาการหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลเขาเจียก 
3 นางธนนัชา   มีผล    นกัวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลเขาเจียก 
4 น.ส.ปราณี   มลิวรรณ์ ประธานศูนยเ์ครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   
5 มณีวฒัน์    พรหมณีวฒัน์ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชุมชนนาออ้ยค าสะอาด 
6 นายชยัพล  พทุธป่า ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก้ชุมชนนาค าออ้ยสะอาด 
7 นายถาวร  หนูฤทธ์ิ รองนายกเทศบาลต าบลเขาเจียก 
8 นางจินตฐิ์ตา  แสงทอง    รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา 
9 นางพิชญา   ไทยนารี       ครูผูดู้แลเด็ก รักษาราชการแทนหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
10 นางนภสัสร  พวงเกษ หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา 
11 นายวรเศรษฐ ์  ธีราไชยนนัท ์ ปลดัเทศบาลต าบลกระสงั 
12 นางสาวปิยนนัท ์ แซ่ชิว หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกระสงั 
13 นายเจริญ   ทะยานรัมย ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักทลิวนาราม(ศูนยเ์ครือข่ายศพดกระสงั) 
14 นางนุจรี  เขียวสุขใส หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยส าราญ(ศูนยเ์ครือข่ายศพดกระสงั) 
15 นางนงเยาว ์ ก ่ารัมย ์  หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นสูงเนิน(ศูนยเ์ครือข่ายศพดก

ระสงั) 
16 นางสาวจุฑามาศ  ศิริรป้อง  หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นครนนท ์5 ทานผลสมัฤทธ์ิ 
17 นางสาวพรศิริ  นรโครต      ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นครนนท ์5 ทานผลสมัฤทธ์ิ 
18 นางแวซานียะ  หวงัแอ ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตนัหยงลุโละ๊ 
19 นางอมีดา          ฮะ ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธนวธีิ 
20 นางสาวสุทธิลกัษณ์  เรืองจนัทร์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้เก็ตโฮ่ 
21 นางยนิดี  รอดพิรุณ ผูน้ าเครือข่ายครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จงัหวดัพทัลุง 
22 นายวรีะ   เขียวอรุณ ผูอ้  านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก 
23 นางสาวเกวลิน รัตนากรกิตติกลุ ผูป้กครอง 
24 นางนงคล์กัษณ์ โพธ์ิพรม  ผูป้กครอง 
25 นายไพศาล      จรสุข เจา้หนา้ท่ีประสานงานองคก์รปกครองส่วนท้ืองถ่ิน 
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  รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติทีด่ี 
ในการจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทีป่ระสบผลส าเร็จในการด าเนินงานด้านเครือข่าย 

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 นายบรรจง         โฆสิตจิรนนัท ์                 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2 ดร.นุชากร          มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี(ฝ่ายการศึกษา) 
3 นายวชิยั             พรมเกตุ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
4 นางนนัทกา          ภูผา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตร 
5 นางสาวทวชิา        วจิกัษณบุญ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
6 นางกญัญา           พอ้งเสียง ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
7 นางนงคนุ์ช          ชายเกล้ียง      ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8 นางจตุพร           ค  าสวาสด์ิ ผูน้ าเครือข่ายครูผูดู้แลเด็กจงัหวดัร้อยเอด็   
9 นางประไพ         ศรีโคตา ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศซบาลต าบลโนน

ตาล  
10 นางอนงค ์          โฮมแพน ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนชาติ  

อบต.หนองใหญ่ 
11 นางนริศรา          ฉลองกิตติศกัด์ิ ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองส าราญ  

ทต.เมยวดี 
12 นางสาววจิิตรา      ศรีอุทมาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นขอนแก่น อบต.ขอนแก่น 
13 นางราตรี            นอ้ยจนัทร์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองแวง ทต.เกษตรวสิัย 
14 นางสุมาลี            แก่นนาค า ครูผูดู้แลเด็ก .ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสาวแห  

อบต.สาวแห 
15 นางบุญมาวรรณ    พงศค์  าจนั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสวนมอญ อบต.อีง่อง 
16 นางสาวณบัรจนา   ศรีจนัทร์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นพะยอม ทต.ดินด า 
17 นางรจนา            แสนบวั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอุ่มเมา้ ทต.อุ่มเมา้ 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่1 
เพือ่พฒันากลยุทธ์ิการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ  ห้องประชุมศูนย์พฒันาเด็กเลก็นางลาด จังหวดัพทัลุง 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 นางวไิลวรรณ  วงคว์ชิรา                  ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นพี    
2 นางวนัดี            ขนุยงั    รักษาการหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นพี    
3 น.ส.นงลกัษณ์   วงศส์วสัด์ิโสต    ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าน ้า 
4 นายประภาส      กาฬสิงห์              ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าน ้า 
5 นางวารุณี           จ านงค ์         ครูผูดุ้แลเด็กนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด   
6 นางมนีษิลน์ุ       คงแกว้         ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด   
7 นางนงคนุ์ช        ชายเกล้ียง      รักษาการหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด   
8 น.ส.นิตยา           เกิดกนั             ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด   
9 น.ส. วราลี           เกตุแกว้               ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด   

10 นางกนกวรรณ    เรืองเดช        ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนางลาด 
11 น.ส.วรนุช          วรีะกิติกุล            ผูป้กครอง 
12 นางวรวรรณ       พุม่ชูแสง          ผูป้กครอง 
13 น.ส.วนัดี            ชูชาติ                    ผูป้กครอง 
14 น.ส.รพีภรณ์       เรืองพุฒ       ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัชยัชนะ

สงคราม   
15 ผศ.ดร.เขมภทัท ์    เยน็เป่ียม อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนสาสตร์ 
16 นายสมศกัด์ิ           เจริญพลู อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
17 นางสาวพุฒินนัท ์ พิพฒันบณัฑิต    ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลบา้นไร่ 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่2 
เพือ่พฒันากลยุทธ์ิการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

1 ผศ.ดร.เขมภทัท ์  เยน็เป่ียม อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนสาสตร์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยั     
สวนดุสิต 

2 นายสมศกัด์ิ        เจริญพลู อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนสาสตร์มหาวทิยาลยัวทิยาลยั      
สวนดุสิต 

3 นายดนุสรณ์       กาญจนวงศ ์    อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนสาสตร์มหาวทิยาลยัวทิยาลยั      
สวนดุสิต 

4 ดร.พนัธกัษ ์       ผกูพนัธ์ อาจารยห์ลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  
 บณัฑิตวทิยาลยัสวนดุสิต 

5 ดร.สุบรรณ        มานะวทิยาการ นายกเทศมนตรีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าจืด 
6 นายณฑัฐภณ     ฉิมอินทร์  รักษาการผูอ้  านวยการกองการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

บางน ้ าจืด 
7 นางวนัดี           ขนุยงั    รักษาการหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพี    
8 น.ส. วราลี         เกตุแกว้               ครูผูดู้แลเด็กศุนยพ์ฒันาเด็กเลก็นางลาด 
9 ดร.เอกอนงค ์     ศรีส าอางค ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนสาสตร์มหาวทิยาลยัวทิยาลยั

สวนดุสิต 
10 ดร.ยสุนีย ์  โสมทศัน์                 อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
11 นายวชัระ          ภูผา ผูป้กครอง 
12 นางสาวสาวชไมพร   ชยับุรินทร์   ผูป้กครอง 
13 สุริยนัต ์            แสงงาม อาจารยห์ลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
14 ปวชิญา             ผาสุข อาจารยห์ลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
15 นางสาวน ้ าออ้ย   อู่สุวรรณ ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองกระโดนมน 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 
ในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

 
ล า 
ดบัที่ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.รุ่งภพ     คงฤทธ์ิระจนั อาจารยห์ลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต    สาขาการบริหารงานส่วน
ทอ้งถ่ินมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เขมภทัธ์  เยน็เป่ียม อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์บณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ผดุง พรมมลู ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาทุนมนุษย ์
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธีรเดช  ช่ืนประชานุสรณ์ ประธานหลกัสูตรนิเทศศาสตร์
มหาบณัฑิต/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภี โรจนวิเชียร ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา 

6 ดร.สุบรรณ  มานะวิทยาการ   นายกเทศมนตรีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางน ้าจืด 

7 ดร. ญาลิสาฐ ์ ตน้สอน อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

8 ดร.พนัธกัษ ์   ผกูพนัธ์ อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลยัสวนดุสิต 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมเสวนาเสริมสร้างปัญญา 
เพือ่ประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ 

ณ ห้อง 305  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 

`1 น.ส. กลนัพิกา   แกว้บวัดี ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สระพงัลาน   
2 น.ส. นฏัฐริณี     สีบานเยน็     ครูผูดู้แลเดก็ 
3 น.ส. อุษา         ค  าไพเราะ          ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นห้วยหิน   
4 นาง เตือนใจ     จัน่ทอง     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนเทศบาล1   วดัตน้สน  
5 นางจุลยัรัตน์     นุชพุ่ม     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวงัพง    
6 น.ส.ศุภกัษร      มะหิงสา     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งนาสวน   
7 นางลดัดา        โกวนิ     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขฤทยั   
8 นางวราภรณ์    หสัแดง     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขฤทยั   
9 น.ส.สุชาดา     สัตยธ์รรม     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งสามแท่ง   

10 น.ส.วไิลพร     เช้ือวงค ์    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองผกักาด   
11 น.ส.กิติมา      เฟ้ือแกว้     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นประดู่ยนื   
12 น.ส.ชลธิชา     หวงัสุข    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดงแขวน   
13 น.ส.วาสนา     ภู่สอน    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นกลว้ยหอม   
14 น.ส.ทิพวรรณ   พุ่มนวล     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเขาฆอ้งชยั   
15 น.ส.อรวรรณ    ศรีค าอ่วม     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองอ่างทอง   
16 น.ส.รัตนาภรณ์  ศิริวฒัน์     ครูผูดู้แลเดก็ครูผูดู้แลเดก็ 
17 น.ส.มะลิสา      ผดุงชีพ     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองอ่างทอง   
18 น.ส.รัตนา        ฉิมดี    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล1 วดัตน้สน   
19 น.ส. วนัวสิา     ฟักอ่อน     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล3   วดัชยัมงคล   
20 น.ส.วรรณวมิล  เคหา     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล 3   วดัชยัมงคล  
21 น.ส.อญัชลี       อ  าพนัเรือง    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลบางจกั   
22 น.ส.ญาณิศา     นาคทพั ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตล่ิงสูง   
23 นางบุญทนั       พนัธ์จนัทร์     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาดินเหนือ   
24 น.ส.อ  ากา        ทุกประพนัธ์     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 58   
25 น.ส.วรินธร       นาสิงห์     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารต าบลสุขฤทยับา้นวงับ่างสามคัคี   
26 น.ส. ปัทมา      วชีรสูตร์     ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนอนุบาลหว้ยคต(บโรงเรียนอนุบาล

หว้ยคต(บา้นชุมทหารวทิยา) 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมเสวนาเสริมสร้างปัญญา 
เพือ่ประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ 

ณ ห้อง 305  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 

27 .น.ส.กุลรัตน์    สุขศรี   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลสามโก ้ อนุบาลบา้น   
ล  าสนุ่น 

28 นางธนัยรัศม์ิ    แขง็ธญักรณ์   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทบัทนั 
29 น.ส.อารีย ์      มานะกิจ   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนชุมชนวดัท่าซุง 
30 น.ส.จนัทิมา    เฉกแสงทอง   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองกระถิน   อบต.ทพัหลวง 
31 น.ส.นฤนาท    กล่มสุภาพ   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นไผห่มขูวิด    
32 น.ส.รัฐสรณ์    แหว้เพช็ร   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหว้ยแหง้  
33 น.ส.รัฐสรณ์    แหว้เพช็ร ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดัทองหลาง   
34 น.ส.ภาวดิา    แป้นหว้ย   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนเทศบาล 1  วดัตน้สน 
35 นางชฎาพร    เดชคง   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนเทศบาลวดัแจง้               

(ราชปริยติับ ารุง) 
36 น.ส.นฤมล     พึ่งพนัธ์    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนวดัโพธ์ิเกรียบ 
37 น.ส.ประภาพร  พลเรือน   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนวดัส ากสัรัตนคีรี 
38 น.ส.น ้าฝน       รุ่งเรือง   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินแจง 
39 น.ส.สุดารัตน์    ปานอ่วม   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัทองหลาง 
40 น.ส.จินตนา     อ่ิมค า   ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวงัหิน 
41 น.ส. พรประภาอุปการจนัทร์โรจน์    ครูผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวงัหิน 
42 นายเกษมชยั      แสงสวา่ง   ประธานคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็หนองกระโดนมน 
43 นายจ านงค ์       พานิช   รองนายกเทศมนตรี  อบต.แจงงาม 
44 นายจุฑาเอก      นภจร   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองหญา้ไช 
45 น.ส.วราลี         เกตุแกว้    ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็นางลาด  จ.พทัลุง 
46 นางสาวโชติรส   โพธ์พรม   ผูป้กครอง 
47 นางขนอง        ระโหฐาน ผูป้กครอง 
48 นายธานี         ค าพงษภี์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
49 นายสมชยั       ภูฆงั ผูน้ าชุมชน 
50 นางอุทยั        บ ารุงทอง อาสาสมคัรสาะรณสุข(อสม.) 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
เครืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 
เร่ือง กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัยฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรการ
จดัการดุษฎีบณัฑิตโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการจัดการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล 
ตอนท่ี 2 กระบวนการจดัการเครือข่าย 

ตอนที1่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
วนั เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์........................................................................................................................ 
ผูใ้หข้อ้มูลช่ือ............................นามสกุล..........................ต  าแหน่ง..................................................... 
สถานท่ีท างานท่ีสังกดั........................................................................................................................ 
ตอนที ่2 สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการเครือข่าย 

1. สภาพดา้นการจดัการเครือข่ายของหน่วยงานท่านเป็นอยา่งไร 
 1.1 ดา้นการก่อตวัของเครือข่าย 
 1.2 การสร้างเครือข่าย 
 1.3 การประสานเช่ือมโยงเครือข่าย 
 1.4 ดา้นโครงสร้างของเครือข่าย 
 1.5 ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องเครือข่าย 
 1.6 บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกเครือข่าย 
 1.7 กิจกรรมของเครือข่าย 
 1.8 ดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือของเครือข่าย 
2. ปัญหาในการจดัการเครือข่ายของหน่วยงานท่านมีอะไรบา้งอยา่งไร 
3. ท่านมีความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายในดา้นใดบา้งอยา่งไร 
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4. ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (SWOT Analysis )  
 5. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการเครือข่าย 
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แบบสัมภาษณ์ 
 “ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็” 

 
ผู้วจัิยได้ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ตามล าดับดังนี ้
 1.  ภาพรวม 
  1.1  ประวติั ความเป็นมาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.2  ประวติัความเป็นมาของการเขา้ร่วมเครือข่ายการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 2.  การด าเนินงานและการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.1  มีเง่ือนไขอะไรบา้งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของงานดา้นเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
  2.2 งานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีหน่วยงาน
ใดบา้งท่ีเขา้มามีส่วนร่วม สนบัสนุน สนบัสนุนเร่ืองอะไร มีดา้นใดบา้งท่ีตอ้งการส่งเสริมสนบัสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 
  2.3  มีวิธีการอย่างไรให้คนในชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 
  2.4  มีการก านดเป้าหมายดา้นการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งชดัเจนหรือไม่ 
  2.5  การบริหารจดัการ การวางแผนงานดา้นการบริหารศูนยืพฒันาเด็กเล็กมีลกัษณะ
หรือรูปแบบอยา่งไร 
  2.6  มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการสนบัสนุนการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอยา่งไร 
 3.  การปฏิบติังานท่ีดี (Best Practice) ในการจดัการเครือข่ายเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 3.1 ท าไมท่านถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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 3.2  ท่านมุ่งหวงัจะท าให้เกิดอะไรข้ึนบา้งจากการเขา้ร่วมเครือข่ายพฒันาศกัยภาพ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สภาพความส าเร็จท่ีคาดวหวงั) 
 3.3  ภาคีเครือข่ายท่ีท่านเลือกมีคุณสมบติัอะไร ท่ีจะท าให้เกิดหรือน าไปสู่ส่ิงท่ี
มุ่งหวงั 
 3.4  หน่วยงานของท่านมีคุณสมบติัอยา่งไรท่ีจะท างานกบัภาคีเครือข่ายท่ีท่านเลือก
ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีหวงั 
 3.5  ท่านคาดหวงัอะไรกบัภาคีท่ีเราเลือกมาร่วมงานบา้ง (ระบุรูปธรรมพฤติกรรม
ส่ิงท่ีท่านคาดหวงั) 
 3.6  รูปแบบการด าเนินงานดา้นเครือข่ายของหน่วยงานท่านเป็นอยา่งไร 
 3.7  เครือข่ายท่านมีโครงสร้างการท างาน บทบาทหนา้ท่ีกนัอยา่งไร ใครรับผิดชอบ
อะไรบา้ง 
 3.8  ส่ิงท่ีไดรั้บจากการท างานร่วมกบัภาคีจริงๆคืออะไร 

 3.9  ความแตกต่างของความคาดหวงัและส่ิงท่ีไดรั้บจริงคืออะไรทั้งท่ีเป็นดา้นดีและ
ไม่ดีและท าไมถึงเกิดความแตกต่างเหลานั้น 
 3.10 ท่านจะท าใหส่ิ้งดีๆท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานร่วมกบัเครือข่ายในคราวน้ีคงอยู่
ต่อไปอยา่งไร 
  4. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการเครือข่าย 
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แบบประเมิน 
กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
ค าช้ีแจง  
 
 1.  จุดมุ่งหมายของการใชแ้บบประเมินน้ีเพื่อประเมินคุณภาพของกลยทุธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบติั  
 2.  แบบประเมินน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 การประเมินความสอดคลอ้งของกลยทุธ์  
 ตอนท่ี 2 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั ของวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ 
         กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันากลยทุธ์ 

 3.  การประเมินกลยทุธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์เร่ือง กลยทุธ์การจดัการ
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4.  ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกขอ้ตามความเป็น
จริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันากลยทุธ์ฯต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
                                นางสาวกุลธิดา  ภูฆงั  
                                                          นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์  
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของกลยทุธ์ในเอกสารประกอบการประเมินกลยทุธ์ท่ีแนบ
มาและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของระดบัความสอดคลอ้ง และ
ความเป็นไปได ้ของกลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของท่านเพียง
ช่องเดียว  
 
ข้อ รายการ ความสอดคล้อง  

ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

1 วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์
และกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกนั 

   

2 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ 

   

3 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ 

   

4 กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบั
เป้าประสงค ์

   

5 แนวทางการด าเนินงานมีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
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ตอนที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ของวสัิยทศัน์  ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน  
ค าช้ีแจง  

โปรดพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัของวสิัยทศัน์  ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์
กลยทุธ์ และแนวทางการ ท่ีระบุในช่องรายการและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องความเป็นไปไดข้อง
กลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

 
ตอนที่ 2.1 วสัิยทศัน์ และยุทธศาสตร์ 
 

รายการ ความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏิบติั 

ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไปได ้ เป็นไป
ไม่ได ้

วสัิยทศัน์ (Vision) 
 
      ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น่าอยู ่มุ่งมัน่พฒันากา้วหนา้สู่ความเป็นเลิศใน
การพฒันาดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคมและสติปัญญา ควบคู่
กบัความสามารถดา้นศีลธรรม จริยธรรมของเด็ก และ บุคลากรทุก
คนไดรั้บการพฒันา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในสงัคม 

   

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการ
เสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
สนบัสนุนและสร้างพลงัความร่วมมือเครือข่ายร่วมพฒันา 

   

 
 
 
 
 



 

 
 
 

400 

ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ผูน้ าทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ สามารถผลกัดนัองคก์ร
ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์    
แนวทางการด าเนินงาน 
1.จดัใหมี้การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดบั เพ่ือการเปล่ียนแปลง
องคก์รเช่นการพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นการบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ี ดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการคิดเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และดา้นการจดัการศึกษา 

   

2.จดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ดา้นการบริหารและการจดั
การศึกษาระหวา่งผูบ้ริหารทกุระดบัดว้ยกนัเพ่ือใหเ้กิดมุมมองทางการบริหาร
ท่ีหลากหลาย   

   

3 สนบัสนุนผูบ้ริหารทุกระดบัในการด าเนินการผลกัดนัใหก้ารการจดัการ
เครือข่ายเป็นภารกิจท่ีส าคญัของสถานศึกษา ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายตอ้งน าไป
ปฏิบติั 

   

4.สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหแ้ก่
ผูบ้ริหารอปท.  บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โดยจดัอบรมใหค้วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการศึกษา และ
ส่งเสริมใหมี้การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตน้แบบเรียนรู้และน ามา
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 

   

5. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารกระจายอ านาจ และใหอิ้สระในการด าเนินงานตามบท
หนา้ท่ีของแต่ละสายงานท่ีรับผดิชอบ 

   

6.สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีการสรรหา
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถ มีเวลา และจดัท าค าสัง่แต่ง
คณะกรรมการใหเ้ป็นปัจจุบนั ก าหนดบทบาทหนา้อยา่งชดัเจน  และพฒันา
อบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีดา้น การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท า
แผนกลยทุธ์ และการจดัประสบการณ์เรียนรู้  การติดตามและประเมินผล 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นได ้ เป็นไป
ไม่ได ้

7.ส่งเสริมใหผู้น้ ามีทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร และสามารถถ่ายทอด
นโยบาย วสิยัทศัน์ สู่ผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

   

8. ส่งเสริมใหผู้น้ ามีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือความร่วมมือในการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กจากทุกกภาคส่วน 

   

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ทกัษะในการบริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

   

กลยุทธ์ที ่1.2.1ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการศึกษาและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหางบประมาน
ให้ครู และบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

   

2.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานเชิงรุก ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ 
เช่นออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ การผลิตส่ือสร้างสรรค์
จากวสัดุทอ้งถ่ิน และ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาส่ือการสอน 
เป็นตน้ 

   

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูใชก้ระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา รวมทั้งการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาให้แก่ชุมชน/สังคมเพ่ือพฒันา
เด็กปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 

   

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้ง นน้ค
วามสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูป้กครอง ชุมชนและบุคคลทัว่ไป เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี แก่นกัเรียนและสังคม ในดา้น
บุคลิกภาพทัว่ไปเช่น  การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสม
กบัความเป็นครู ปฏิบติัตนไดถู้กระเบียบวนิยัของทางราชการ 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นได ้ เป็นไป
ไม่ได ้

5. เสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ครูและเจา้หนา้ท่ีให้มีความรักและผูกพนั
กับองค์กรโดยใช้หลักการบริหารท่ีเป็นธรรมเช่น มีการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน ใหเ้กียรติและโอกาส และรับฟังความคิดเห็นดว้ย
ความเขา้ใจ สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

   

6.สร้างความตระหนักให้ครูด้านความภาคภูมิใจและการอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อวชิาชีพ มีความรับผิดชอบ เสียสละต่อส่วนร่วม 

   

7.พฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

8.บนัทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ และเป็น
ท่ีปรึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การพฒันาหลกัสูตร 
ทกัษะในการวดัและประเมินผล และทกัษะในการวจิยัทางการศึกษา 

   

9.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกแ์ละติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูอยา่งสม ่าเสมอและน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุงงาน
ใหดี้ข้ึน 

   

10.พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ที ่1.2 ครูมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีทกัษะในการบริหารจดัการศึกษาและจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

   

กลยุทธ์ที ่1.2.2 สร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการระดมสมอง การประชุม
ปฏิบติัการ  การน าเสนอ แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

   

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรใชว้ธีิในการแสวงหาและรวบรวม
ความรู้ ไม่วา่จะเป็นเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ต ารา และฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอก 

   

3. สนบัสนุนใหค้รูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

   

4. จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เขา้
มาใชใ้นการบริหารงาน การจดัการเรียนการสอน และ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายและการใหบ้ริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

   

5.พฒันาห้องสมุด และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหเ้ป็นกลไกในการแสวงหาความรู้ของ
ประชาชน ผูป้กครอง รวมทั้งใหแ้หล่งเรียนรู้ของภาคเอกชน
เขา้มาร่วมสนบัสนุน 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

6 พฒันาอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆใหมี้ความเพียงพอ และเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ 

   

7.จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
การจดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลส่ือ การเรียนการ
สอน 

   

8 จดัอบรมทกัษะการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรในทุกระดบั 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ที ่2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

   

กลยุทธ์ที ่2.1.1 กลยทุธ์พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาล 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.จดัใหมี้การสรรหา  จดัสอบ คดัเลือกบุคลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แล
เด็กท่ีมีคุณวฒิุดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั  มีความถูกตอ้ง เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยจดัท าในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหา
ท่ีมาจากทุกภาคส่วน 

   

2.พฒันาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคือมีการวางแผน การ
จดัสรรงบประมาณ การด าเนินงานตามแผนการใชง้บประมาณ และการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในองคก์ร
และภายนอกองคก์รและมีการเผลแพร่ต่อสาธารณชนอยา่งสม ่าเสมอ 

   

3. จดัระบบบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้ลกัษณะการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจตามสายงานต่างๆของโครงสร้างองคก์ร และ
ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีเป็นกลุ่มหรือทีมงาน 

   

4.พฒันา กฎ ขอ้บงัคบั ใหท้นัสมยั และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของครู 
ชุมชน  ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีความยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านั้น 

   

5.ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษายดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีสงัคมยอมรับวา่
พึงปฏิบติั  รณรงคใ์หค้รูและบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่
สงัคม มีความซ่ือสตัย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบวนิยั 

   

6.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเร่ืองร้องเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร/คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามตรวจสอบอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

7.เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สถานการณ์และปัญหาและเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
ปัญหาส าคญัของศพด. ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น  การประชาพิจารณ์ 
หรือ การแสดงประชามติ 

   

8.ส่งเสริมการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ศพด.  
โดยรณรงคใ์หมี้ความประหยดั  ใชข้องอยา่งคุม้ค่า  รักษาและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

   

9. ส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี ส านึกในความรับผดิชอบต่อ
สงัคม ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการ
ปฏิบติัของตนเอง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

407 

 
ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงคท่ี์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็น
ท่ียอมรับของสงัคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

   

กลยุทธ์ ท่ี  2 .1 .2  กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในการพฒันาการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและเอ้ือประโยชน์
สูงสุดต่อการน าไปบริหารจดัการศพด. 

   

2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหภ้าคประชาชน ภาคประชาสงัคม และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมพฒันาการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาสาม
ปี แผนปฏิบติัการ 

   

3.จดัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน 
พ่อแม่ผูป้กครอง และชุมชนเพ่ือเป็นขอ้มูลในการจัดท าแผนพฒันา
ดา้นการศึกษา 

   

4.จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาของศพด.ให้แก่ครูและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผน
สามปี และแผนปฏิบติังาน 

   

5.แต่งตั้งคณะท างานวางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการ
พฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็ ด าเนินงานครบถว้นตามแผนและมี
รายงานการน าผลการประเมินไปใชอ้ยา่งเป็น  รูปธรรมชดัเจน 

   

6.คดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาในชุมชนเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมทั้งจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและภารกิจในการ
ด าเนินงานดา้นแผนต่างๆของศพด. 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

7. ส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัท าแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคลอ้ง
กับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาทั้ งในระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดบัทอ้งถ่ิน และนโยบายของผูบ้ริหาร  ศกัยภาพของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยมีกลไกการพฒันาท่ี
ชดัเจน 

   

8. ส่งเสริมให้อปท.จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจดัท าแผน
ต่างๆของศพด. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

409 

ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงคท่ี์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเป็น
ท่ียอมรับของสังคมและเสริมสร้างกลไกการจดัการเครือข่าย 

   

กลยทุธ์ท่ี 2.1.3 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจสู่สังคม    
แนวทางการด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมการแสดงตาม
ประเพณี งานวฒันธรรม และวนัส าคัญต่างๆในหน่วยงานราชการ 
ชุมชน อปท. และเอกชน สม ่าเสมอ 

   

2. แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการประสานงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีตามเทศกาล
ต่างๆของชุมชน 

   

3.สนบัสนุนและส่งเสริมครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัการ
ประชาสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก
และให้โอกาสครูไดศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice ใน
เร่ืองน้ี 

   

4.จดักิจกรรมให้เด็ก ครู บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน ร่วมกันท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนัไหว้
ครู วนัสงกรานต ์การแห่เทียนพรรษา วนัแม่ วนัพ่อ เป็นตน้ 

   

5.สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบา้น – โรงเรียน – ชุมชน และองคก์ร
ต่างๆ ในการบริการด้านอาคาร สถานท่ีวัสดุอุปกรณ์ บุคคลากร 
ส าหรับกิจกรรมของชุมชน 

   

6.จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเช่นการร่วมประชุม การเยี่ยมบา้น
นักเรียน การร่วมท ากิจกรรม การส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู ใช้ภาษา
ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์ขา้ใจง่าย และเป็นกนัเอง 

   

7. หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัศพด. 
ไม่ควรทิ้งไวต้อ้งรีบแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยเร็ว 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดับในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการ 

   

กลยทุธ์ท่ี 3.1.1 พฒันาการส่ือสารประชาสมัพนัธ์    
แนวทางการด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมให้มีก าหนดกลยทุธ์ดา้นประชาสัมพนัธ์ไวใ้นแผนยทุธศาสตร์
ของศพด. 

   

2.ส่งเสริมให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายเช่น จัดท า
เอกสาร  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั วารสารทางการศึกษา facebook  
website    เสียงตามสายของชุมชน วิทยชุุมชน  จดันิทรรศการประจ าภาค
การศึกษา การบอกต่อระหวา่งบุคคล 

   

3.จดังบประมาณสนับสนุนหรือระดมทุนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

   

4.จัดท า สมุดบันทึกพฒันาการเด็ก น ้ าหนัก ส่วนสูง เป็นปัจจุบัน และ
รายงานผลใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง 

   

5.จดัโครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนให้ทราบแผนการด าเนินงาน
ของศพด.เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมในวนัส าคัญต่างๆ รวมถึง แผนการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และบทบาทของผูป้กครองต่อมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัในทุกภาคเรียน 

   

6.จัดท าประชาคม ส ารวจความต้องการ ส ารวจประชามติ ในการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้องค์กรปรับการ
ด าเนินการให้สอดคล้อง ตอบสนองความรู้สึกความต้องการของ
ประชาชนได ้
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

7.สร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลทัว่ไป ผูป้กครองไวใ้จวา่บุตรหลานของ
เขาได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเช่น ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน 
สถานท่ีรับประทานอาหาร ห้องน ้ าให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
จัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน สนับสนุนส่ืออย่างเพียงพอ และ
บุคลากรในอตัราท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 

   

8.ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครองและครูในการแกไ้ขปัญหา
เด็ก โดยใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสไดพ้บปะกบัครู เช่น การรับเด็กหนา้เสา
ธงตอนเช้า การรับเด็กกลบับ้านในช่วงเย็น และจัดอบรมสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้แก่ ผูป้กครอง และประชาชนเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยัอย่างถูกตอ้ง เพ่ือให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของ
การศึกษาระดบัปฐมวยั 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงคท่ี์ 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการ 

   

กลยุทธ์ท่ี 3.1.2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนา
เทคโนโลย ีส่ือ นวตักรรม การจดัประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนดา้นการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน และ 
ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

2.จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในทอ้งถ่ินรวบรวม
จดัท าบญัชีระบบขอ้มูลและจัดท าท าเนียบบุคคส าคญั วิทยากรภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชน์ชาวบา้นอยา่งเป็นระบบและปัจจุบนั 

   

3.เชิญผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นช่างทอผา้ ช่างเทคนิค ช่างจกัรสาน 
ชาวบ้าน ช่างป่ัน  และการเกษตร พระภิกษุ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้แก่เด็กและครู 

   

4.ส่งเสริมให้มีการน าศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีเช่น
ทุนทางปัญญาวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้มาบูรณาการ
และประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กโดยเฉพาะการ
บริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และให้มีขอ้ตกลงอย่างเป็น
ทางการ (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

   

5.ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาสัยเช่นจดัให้มีห้องสมุดส าหับ
เด็กปฐมวัย  (หนังสือ ของเ ล่น และส่ือต่างๆ) สนามเด็กเ ล่น 
สวนสาธารณะ และสถานส่งเสริมส าหรับกิจกรรมส าหรับครอบครัว 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

6.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัระบบการเรียนการสอน 
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 

   

7.พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านแหล่ง
เรียนรู้และน าผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นแหล่ง
เรียนรู้ไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการด าเ นินงานด้านแหล่ง
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไป

ปฏิบติั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงคท่ี์ 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการส่งเสริม 
สนบัสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 

   

กลยทุธ์ท่ี 3.1.3 กลยทุธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แขง็ของ
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสงัคม ภาครัฐ ภาคเอกชน 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.สร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผูป้กครอง สถานีอนามยั โรงพยาบาล 
องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รรัฐ สถาบนัการศึกษา และศาสนศาสนา 
ปราชน์ชาวบ้าน องค์กรอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาการบริหารและจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใช้เทคนิค 5 
ร่วม ดงัน้ี การร่วมคิด การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั การร่วมประเมินผล และ
การร่วมช่ืนชม 

   

2. สร้างความตระหนกัให้แก่ ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย 
ใหเ้กิดความตระหนกั เห็นความส าคญัและจ าเป็นของการพฒันาสถานศึกษา
โดยน ารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

   

3.สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การรวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ชมรมครู สมาคมผู ้ปกครองและครู เพ่ือร่วมมือกันดูแลอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเ้รียน ร หรือการร่วมมือกนับริจาคส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเพ่ือ
สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

   

4.มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เช่น บทบาทการลดหย่อน
ยกเวน้ภาษีให้น่าสนใจมากข้ึน เพ่ือให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษา
มากข้ึน และในรูปแบบหลากหลายข้ึน อาทิ การมีส่วนร่วมในการพฒันา
สุขภาพอนามยัผูเ้รียน การพฒันาครู บุคลากร ให้ทุนการศึกษา ให้ใชส้ถานท่ี
เรียนรู้ สนบัสนุนอาหารกลางวนั ฯลฯ 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
ขอ้เส
นอแ
นะ 

เป็น 
ไปได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

5จัดตั้งคณะท างาน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ีโดยทีมงานควรประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ปลดัหรือผูอ้  านวยการกองการศึกษาหรือนักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนยฯ์  ครู
ผูดู้แลเด็ก อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าท่ีจากสถานี
อนามยัในพ้ืนท่ี  เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  ภูมิปัญญาในพ้ืนท่ี  ผูป้กครอง 
ผูน้ าทางศาสนา ผูป้กครอง 

   

6.สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน เสนอความตอ้งการ 
หรือมีตวัแทนจดัท าหลกัสูตรร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือใหห้ลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบับริบทและตามความตอ้งการของชุมชน 

   

7.ประสานเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่ในชุมชนและองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหวา่งกนั(MOU)ในการร่วมพฒันาผูบ้ริหาร ครู เด็กปฐมวยั รวมทั้งจดัท า
แผนงาน โครงการในการสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบใหช้ดัเจน 

   

8.ส่งเสริมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพบปะกนัเป็นกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่กบั
ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีภาคีเครือข่ายทุกระดบัในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการ 

   

กลยุทธ์ท่ี 3.1.4 กลยุทธ์การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

   

แนวทางการด าเนินงาน 
1.ส ารวจเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการบริหาร
และจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

   

2.วางแผนและประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัท ากิจกรรม
การระดมทุนและทรัพยากร โดยวิธีการระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
โปร่งใส มีแผนการน าทรัพยากรไปใชแ้ละรายงานการใชท้รัพยากรท่ี
ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

   

3.ส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน และประชาชน องคก์รชุมชน  ร่วม
ปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอก
อาคาร 

   

4.ประสานความร่วมมือระหว่างครูผูรั้บผิดชอบงานดา้นสุขภาพเด็ก
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการดูแลสุขภาพเช่น
การเฝ้าระวงัโรคติดต่อ การอนามัยช่องปากและฟัน อาหารและ
โภชนาการ และร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครูผูดู้แลเด็กและ
ผูป้กครองในดา้นการดูแลดา้นสุขภาพและอนามยั 

   

5. จดัตั้งกองทุนการศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการเงินบริจาคมี
ความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงค์ของการขอรับบริจาคและ
รายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

   

 
 



 

 
 
 

417 

ตอนท่ี 2.2 เป้าประสงค ์กลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไปปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

6.จดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งจากรัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบนัสงัคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา 

   

8.จดัท าขอ้มูลความตอ้งการการใชเ้งินนอกงบประมาณนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินท่ีไดรั้บและก าหนดล าดบัความส าคญัและความ
จ าเป็นของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน
หรือองคก์รเอกชน 

   

9.ส่ ง บุ คลากร เข้า รับการอบรมและพัฒนาทักษะการส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์และการติดต่อประสานงานกบับุคลากรอ่ืน ๆ 

   

10.ประกาศ เ กียร ติ คุณและจัดท าแ ฟ้มข้อ มูลผู ้ มี ส่ วน ร่วมท า
คุณประโยชน์ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไป

ปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ 
เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

เป้าประสงค์ที ่3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานศึกษาระดบัเดียวกนัเป็น
เครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 

   

กลยุทธ์ที ่3.2.1 กลยทุธ์การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพฒันา    
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมใหอ้ปท.ก าหนดนโยบายชดัเจนในดา้นการประสานงานความ
ร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาระดบัเดียวกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค 
และระดบัประเทศ และบรรจุแผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ไวใ้นยทุธศาสตร์หลกัอปท.และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงั 

   

2.จดัท าแผนและจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายร่วมพฒันาโดยใช้
ขอ้มูลศกัยภาพของสมาชิกเครือขา่ยเป็นขอ้มูลประกอบ 

   

3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจง อภิปราย รับฟังขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
นโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาใหก้บับุคลากรของศพด. 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความตระหนกัร่วมกนั 

   

4.แต่งตั้งคณะท างานดา้นเครือข่าย  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์หรือผูน้ าองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบ้ริหารของเครือข่ายร่วมพฒันา เพ่ือก าหนด
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแหล่งร่วมพฒันา ตลอดจนประสานเครือข่าย
สนบัสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และองคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 

   

5.ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือใช้
สมัพนัธภาพส่วนตวัในการแสวงหาคู่ร่วมพฒันาในทอ้งถ่ิน  พ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีประการหน่ึงในการ
ไดม้าซ่ึงคู่ร่วมพฒันาท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของ
โรงเรียน 
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ตอนที่ 2.2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการ ความเป็นไปได ้
ในการน าไป

ปฏิบติั 

 
 

ขอ้เสนอแนะ 
เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

6.ท าขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งจดัแผนงานโครงการในการสร้างความ
สมัพนัธ ์์ กิจกรรม รวมถึงก าหนดบทบาทผูรั้บผิดชอบเพ่ือใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค ์

   

7.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และ
และเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบICT 

   

8. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการสถานศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร การพฒันาบุคลากร 
และการจดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

   

9.จดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ งานวจิยั และนวตักรรม ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเครือข่าย ดว้ยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบ
ท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านเช่น facebook  
line  website  เป็นตน้ 

   

10.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศน์ ติดตามผลการด าเนินงานระหวา่งเครือข่าย
และน าผลการประเมินมาวางแผนพฒันาประบปรุง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

420 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันากลยุทธ์  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกจิกรรมการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาพท่ี  7  การสัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
 เด็กเล็ก 
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ภาพท่ี  8  การสัมภาษณ์การถอดบทเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
 เล็กท่ีประสบผลส าเร็จ 
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ภาพท่ี 9 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันากลยทุธ์การจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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ภาพท่ี 10 การเสวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
 เด็กเล็ก 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวกุลธิดา  ภูฆงั 
ท่ีอยู ่ 5/92 ต าบลวดัชลอ  อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี  11130 
ประวติัการศึกษา  
    พ.ศ. 2543 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (บริหารธุรกิจการตลาด) มหาวทิยาลยั
  ราชภฏัธนบุรี 
 พ.ศ. 2448 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
    พ.ศ. 2543-2547 ผูป้ระสานงานวชิาการประจ าศูนยก์ารศึกษาสุโขทยั  มหาวิทยาลยั
  ราชภฏัสวนดุสิต 
 พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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