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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานในข้ันตอนการเตรียมการ การ

วางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2) เพื่อ
ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง 3) เพื่อศึกษาประสบการณการเรียนรูที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุมบุคคล และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง และ 4) เพื่อศึกษาองคความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม มีผูรวมวิจัย 25 คน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน โดยวงจร
แรกดําเนินการเดือนกุมภาพันธ-ตุลาคมพ.ศ.2559 วงจรที่สองเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ. 
2560  

ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด สงผลใหการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ในดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร บรรลุผลสําเร็จตามเกณฑที่กําหนด บุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานเกิดการเรียนรูวา
การบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหประสบความสําเร็จตองสรางความตระหนัก ใหความสําคัญกับ
การรวมมือและสรางความรูสึกเปนเจาของโครงการหรืองานที่ทําและความรูใหมที่เกิดข้ึนเปนขอเสนอแนะวา
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงใหประสบผลสําเร็จมีขอที่ควรคํานึงถึงดังน้ี 1) ดานการบริหาร
จัดการ ควรมีคณะกรรมการบริหาร มีแผนพัฒนาการศึกษา มีคูมือดําเนินงาน มีงบประมาณ และการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนแหลงเรียนรู  2) ดานบุคลากร ควรมีครูและบุคลากรที่เพียงพอและไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง 3) ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ควรมีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เอื้อตอการ
เรียนรูและมีความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและหลักสูตร ควรมีหลักสูตรสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและนักเรียนไดปฏิบัติจริง 5) ดานความรวมมือ ควรสงเสริมใหบุคคล 
ชุมชน องคกรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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Abstract 

This research aims 1) to study the results of the preparation, planning, 
implementation, observation and reflection of participatory action research. 2) To study the 
effect of change, 3) To study the learning experiences at individuals, groups, and 



Organizational levels, And 4) to study new knowledge arising from Participatory Action 
Research.There are 25 research participants in TambolNongwang Child Development Center, 
Prayuen District, Khonkaen province. There were 2 planning cycles; the first planning cycle 
run from February to October 2016 and the second planning cycle was from November 
2016 to January 2017. 

 The result showed that the operation was on the plan which affected to raise 
the educational standard to achieve the required results in the field of Management, 
Personnel, Building, Environment and Safety, and also Academic activities and Curriculum. 
Moreover, all of individuals, groups, and work units could learn to raise awareness, focused 
on collaboration and ownership of the projects. New knowledge was emerged as 
considerate suggestions as 1) Management; Board of directors should be authorized, issued 
Education Development Plan and work manual, and passed the budgeting to develop the 
learning center. 2) Personnel; There should have enough teachers and personnel with 
continuously personal development plan. 3) Building and Environment; Internal and external 
environment should conducive to learning and security. 4) Academic and Curriculum; 
Appropriated media, technology and innovation course with various learning activities which 
students could actually practice were required. Finally, 5) Collaboration; Individuals and 
community should be encouraged to exchange information for their learning development 
as well. 

Keyword: Raising the Educational Standard, Participatory Action Research, Child 
Development Center. 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ชวงปฐมวัยหรือ 5 ขวบแรกของชีวิตเปนชวงโอกาสทองที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของ

มนุษยแตละคนพัฒนาการในชวงน้ีเปรียบดังรากแกวแหงชีวิต(อภิญญาตันทวีวงศ2557 : 7) รางกายและสมอง
ของเด็กจะเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วหากไดรับการดูแลอยางเหมาะสม การพัฒนาที่ถูกตองและไมเน่ินชาจะ
ทําใหเด็กมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางสติปญญาและความมั่นคงทางอารมณ(จิราภรณแผลงประพันธ
2556: 1) โดยการพัฒนาทางสมองของเด็กน้ันข้ึนอยูกับการกระตุนทางสิ่งแวดลอม คุณภาพของการเลี้ยงดู
ระดับการปฏิสัมพันธที่เด็กไดรับและการเลี้ยงดูเอาใจใสอยางใกลชิดมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางดานการรบัรู 
ภาษา อารมณและสังคมอยางเต็มที่ สามารถเติบโตข้ึนอยางสมบูรณแข็งแรงมีความเช่ือมั่นและรูจักคุณคาของ
ตนเองการพัฒนาในชวงปฐมวัยน้ีจึงมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะเปนการลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปน
ธรรมในสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2556 :5) เปนการลงทุนที่คุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมดี
ที่สุดในระยะยาวโดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เทา เปนการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ของประเทศและลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพราะเด็กปฐมวัยที่ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
ตามชวงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดทางอารมณสูงจึงนําไปสูการมี
โอกาสในการเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนและเปนแรงงานคุณภาพที่มีรายไดสูง สงผลใหอัตราการกอคดีหรือสราง
ปญหาสังคมลดนอยลง(อภิญญาตันทวีวงศ2557 :7) 



ปจจุบันนานาประเทศตางใหความสําคัญกับชวงปฐมวัยเปนอยางมากเห็นไดจากการที่สมาคม
นานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement: IEA) กับศูนยวิจัยเด็กปฐมวัย (Centre for Research in Early Childhood: 
CREC) และสถาบันวิจัยทางการศึกษาแหงชาติ (National Foundation for Educational Research: NFER) 
ของสหราชอาณาจักรไดมีการเตรียมพรอมที่จะมีการประเมินผลการศึกษาดานเด็กปฐมวัยระดับนานาชาติ 
(Early Childhood Education Study: ECES) โดยจัดใหมีการสํารวจวิเคราะหขอมูลการศึกษาปฐมวัยศึกษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายการศึกษาปฐมวัยกับการเรียนรูและการพัฒนาเด็กบทบาทของการศึกษาปฐมวัย
ในการเตรียมความพรอมเด็กที่จะเรียนรูในโรงเรียนและสภาพแวดลอมนอกโรงเรียนเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
ในการวางกฎเกณฑมาตรฐานดานการศึกษาปฐมวัยในบริบทนานาชาติซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยในดานตางๆ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2556 : 1)  หรือแมแตสหประชาชาติยังจัดใหมีการ
ประชุมโลกวาดวยการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อกระตุนใหรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญในการ
เตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยเพื่อเขาสูการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีการประกาศปฏิญญาการศึกษา
ที่จะระดมทุกประเทศและผูเกี่ยวของใหดําเนินการตามวาระการศึกษาที่กําหนดและเสนอวิธีการประสานงาน 
การสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามผลทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อโอกาสทาง
การศึกษาที่เทาเทียมกัน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2556:1-15 ) ซึ่งประเทศไทยเองก็เปนสมาชิกดวย
เชนกัน แตจากผลสํารวจพบวาประเทศไทยมีเด็กอายุ 2-5 ป ประมาณ 3.6 แสนคน ไมไดรับการดูแล
พัฒนาการ ขณะที่อีก 9.1 แสนคนไดรับการดูแลอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ยังไมไดมาตรฐานหรือมีมาตรฐาน
อยูในระดับข้ันตํ่าทั้งน้ี ผลการประเมินคุณภาพโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในป 2555 ยังพบปญหา
มาตรฐานและคุณภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งปญหาดานการดําเนินงาน ดานความพรอมของทรัพยากร ดาน
คุณภาพของครูพี่เลี้ยง ปญหาความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพการเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
นอกจากน้ียังมีเด็กปฐมวัยถึง 4 แสนคน ที่มีสภาพปญหารุนแรงตองการความชวยเหลือดานพัฒนาการ และมี
แนวโนมจํานวนเด็กกลุมน้ีจะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ โดยที่ยังไมมีมาตรการระดับชาติในการปองกัน คัดกรองกลุม
เสี่ยง และกระตุนพัฒนาการเด็กอยางจริงจัง(อภิญญาตันทวีวงศ2557 : 8)และจากการประเมินคุณภาพศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมดกวา 20,000 แหงทั่วประเทศโดยกรมอนามัยในป 2555 พบวามีเพียงรอยละ 67 
เทาน้ันที่ผานเกณฑการประเมินแตกระน้ันก็ยังพบวาสวนใหญยังคงประสบปญหาทั้งในดานการดําเนินงานและ
ความพรอมของทรัพยากร(อภิญญา ตันทวีวงศและพัชรา เอี่ยมกิจการ 2557 : 9-11) 

จากที่กลาวมาน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีการบริหารจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงและใหสอดคลองกับมาตรฐานหรือเกณฑ
การประเมินการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ ถูกกําหนดข้ึนโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีสนใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกนโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคล 
หนวยงาน องคกร รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการบริหารการศึกษาศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแวงใหไดมาตรฐานการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ  
1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานในข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกต 

และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กําหนด  



2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อศึกษาประสบการณการเรียนรูที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุมบุคคล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองแวง  
4. เพื่อศึกษาองคความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   

ขอบเขตการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังน้ี 
1. ผูรวมวิจัยในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งน้ี จํานวน 25 คน ประกอบดวย 

คณะครู คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูนําชุมชนและผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง
โดยมรีะยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจรของกิจกรรมเตรียมการ การวางแผน การนํา
แผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล โดยวงจรแรกดําเนินการเดือนกุมภาพันธ-ตุลาคม พ.ศ. 2559 
วงจรที่สองเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ. 2560  

2. ขอบเขตดานเน้ือหาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
เพื่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานการ
บริหารจัดการ2) ดานการบริหารบุคลากร 3) ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 1 

การเตรียมการ 

ขันตอนที 5 

สะท้อนผล 

ขันตอนที 4 

สังเกตผล 

ขันตอนที 3 

ปฏิบัติการ 

ขันตอนที 2 

การวางแผน 

ขันตอนที 6 

การวางแผนใหม่ 

ขันตอนที 10 

การสรุปผล 

ขันตอนที 9  

สะท้อนผลใหม่ 

ขันตอนที 8 

สังเกตผลใหม่ 

ขันตอนที 7 

ปฏิบัติการใหม่ 

ปัญหา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองแวง อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่นมีผล

การดําเนินงานอยู่ใน

ระดับตํ า จ ํานวน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 

-ด้านบุคลากร 

-ด้านการบริหารจัดการ 

-ด้านอาคารสถานที 

สิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

-ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 

เป้าหมาย 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที

ผู ้วิจัยและผู ้ ร่วมวิจัย

ก ํ าหนดขึ นในระดับดีขึ น

ไป ทั ง 4 ด้าน คือ 

-ด้านบุคลากร 

-ด้านการบริหารจัดการ 

-ด้านอาคารสถานที

สิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

-ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 

บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพือศึกษาผลการ

ดําเนินงานของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที

ก ํ าหนด   

2)เพือศึกษาผลการ

เปลียนแปลงตามสภาพที

คาดหวัง 

3)เพือศึกษาประสบการณ์

การเรียนรู้ทีเกิดขึ นในตัว

บุคคล กลุ่มบุคคลและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง

แวง  

4)เพือศึกษาองค์ความรู้ใหม่

ทีเกิดขึ นจากการวิจัย 

กระบวนการแก้ปัญหา 

2 วงจร 10 ขันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดหลัก 7 ประการที่ใชในการวิจัย 
1) คํานึงถึงรูปแบบการวิจัยที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ 2) ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร ยึดหลักการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ บทบาทของนักวิจัย 10 ประการ  3) ใหความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  4) ทฤษฎีกับการปฏิบัติ
เปนสิ่งที่ไปดวยกันไดไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน  5) แสดงบทบาทการสงเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ (academic 
empowerment) แกผูรวมวิจัย  6) ผูวิจัยเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวม เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ตางๆ7)  การบันทึกผลการวจัิย ตองจดบันทึกเปนระยะๆทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย 



 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research: PAR) 

โดยใชแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2558 : 77-100) ที่มีรูปแบบเนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical 
science) นําเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งขอมูล 
สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติรวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล
การเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และประสบการณการเรียนรูที่เกิดข้ึนทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับ
กลุมบุคคล และระดับองคการ โดยการดําเนินการวิจัยมี2 วงจร 10 ข้ันตอน ประกอบดวย1) การเตรียมการ 
(preparation) 2) การวางแผน (planning) 3) การปฏิบัติ (acting) 4) การสังเกต (observing) 5) การ
สะทอนผล (reflecting) 6) การวางแผนใหม (re–planning) 7) การปฏิบัติใหม (re-acting) 8) การสังเกตผล
ใหม (re-observing) 9) การสะทอนผลใหม (re-reflecting) 10) การสรุปผล (conclusion) รวมทั้งคํานึงถึง
แนวคิดหลัก 7 ประการที่ใชในการวิจัย คือ 1) คํานึงถึงรูปแบบการวิจัยที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ 2) 
ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร ยึดหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ 
บทบาทของนักวิจัย 10 ประการ 3) ใหความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่
ไปดวยกันไดไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน 5) แสดงบทบาทการสงเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทาง
วิชาการ (academic empowerment) แกผูรวมวิจัย 6) ผูวิจัยเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวม เปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ 7) การบันทึกผลการวิจัยตองจดบันทึกเปนระยะๆ
ทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกต และการ

สะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กําหนดสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
1) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการเตรียมการ ทําใหมีผูรวมวิจัยจํานวน 25 คน ซึ่ง

ประกอบดวย ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูนําชุมชนและผูปกครองนักเรียน และ
จัดทําแผนดําเนินงานของข้ันตอนการวิจัยทั้ง 10 ข้ันตอน จํานวน 1 ชุด 

2) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผนทําใหสามารถกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการยกระดับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 
โครงการยกระดับการดําเนินงานดานบุคลากร โครงการยกระดับการดําเนินงานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย และโครงการยกระดับการดําเนินงานดานวิชาการและหลักสตูร 

3) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการลงมือปฏิบัติมีการนําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประกอบดวย 4 โครงการไปดําเนินการปฏิบัติเสร็จสิ้น 

4) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการสังเกตทํามีการดําเนินการสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค
ทั้ง4 โครงการ  

5) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการสะทอนผลหลังนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติจนแลว
เสร็จทั้ง 2 วงจร พบวาสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง ดานการบริหารจัดการ มี

คะแนนอยูในระดับดี (ഥ=3.81)ดานบุคลากรมีคะแนนอยูในระดับดี(ഥ=3.43)ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม



และความปลอดภัย มีคะแนนอยูในระดับดีมาก(ഥ=4.32) และดานวิชาการและหลักสูตร มีคะแนนอยูในระดับ

ดี(ഥ=3.72)  

 โดยสรุป ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมบรรลุวัตถุประสงคทุก
ข้ันตอนและบรรลุผลสําเร็จตามเกณฑที่กําหนดไวในระดับดีหรือ 3.00 ข้ึนไป โดยผูรวมวิจัยมีสวนรวม
ดําเนินการในทุกข้ันตอนของการวิจัย ผูวิจัยเปนเพียงฝายอํานวยความสะดวกและคอยกระตุนใหเกิดการคิด
และลงมือปฏิบัติ 

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนดังน้ี 
1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังดานการบริหารจัดการ เปนระบบมากข้ึนดวยการมีสวนรวม

ของฝายตางๆ ทั้งผูบริหารทองถ่ิน ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครอง
นักเรียน ดานบุคลากร ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานในหนาที่ ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารเอื้อตอการจัดการเรียนรู
ของครูและเอื้อตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน มีระบบรักษาความปลอดภัยใหแกผูเรียนที่ดี และดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร  สื่อการเรียนรูไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะตางๆกลาแสดงออกและสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย 

2) การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังหนวยงานตนสังกัดคือองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมี
การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน การทํางานมี
การแสดงความคิดเห็นจากฝายตางๆและการทํางานเปนไปแบบเปนกันเองและมีสวนรวมในการลงมือทํางาน
ดวยความเต็มใจ รูและเขาใจบทบาทตนเองบุคคล กลุมบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3. การเรียนรูที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุมบุคคล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงผลการวิจัย 
ดังน้ี 

1) ระดับบุคคลระดับบุคคลคือผูวิจัยตระหนักและใหความสําคัญกับการรวมมือ การสราง
ความสัมพันธอันดี การพัฒนาตนเองใหมีความรูทันตอเหตุการณตลอดเวลาและควรปรับตัวใหเขากับเพื่อน
รวมงานเพื่อสงผลตอการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2) ระดับกลุมบุคคล ประกอบดวย คณะครู  คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูนํา
ชุมชนและผูปกครอง  เกิดการเรียนรูวาการดําเนินงานตองมีการแบงงานกันรับผิดชอบตามความรูหรือ
ประสบการณ ควรชวยเหลือกันในการทํางาน และการบริหารจัดการโครงการพรอมกันหลายโครงการ สามารถ
ที่จะดําเนินไปพรอมๆ กันไดแตตองมีการวางแผน การแบงงาน และการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
ทุกคนในทีมมีสวนรวมในการดําเนินการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหกับผูเรียนควรมีความหลากหลาย มี
การวางแผนปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและควรมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนรูในครั้งตอไป 

3) ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงควรมีการดําเนินการใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาโดยการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของใหเกิดข้ึน
ในตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ 
เกิดจากการมีสวนรวมและความพึงพอใจ  

4. ความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยดังน้ี 
 ความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัย คือแนวทางในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ควรประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขามาทําหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษา มีแผนพัฒนา



การศึกษาที่เกิดจากความตองการของชุมชนและผูปกครอง มีคูมือดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการจัดการศึกษา มีงบประมาณรองรับการดําเนินการอยางเพียงพอ พัฒนาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
แหลงเรียนรูสําหรับผูปกครองและชุมชน และจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูมีสวนไดเสียเพื่อสราง
ความสัมพันธและแนวรวมการพัฒนา 2) ดานบุคลากร ควรมีครูและบุคลกรสนับสนุนเพียงพอและมีวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปโดยบุคลากรตองไดรับการพัฒนาทั้งทักษะทางเทคโนโลยีและการจัด
ประสบการณการเรียนรู และผูบริหารตองมีภาวะผูนําและคุณธรรมจริยธรรม 3) ดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม ควรมีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู จัดมุมการเรียนรู 
หองเรียน อาคารประกอบ ลานจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพียงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพและมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนรู 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควร
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับทองถ่ิน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพียงพอ มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมินนักเรียนจากพฤติกรรม
การปฏิบัติและมีการดูแลสุขภาพผูเรียนสม่ําเสมอ 5) ดานความรวมมือ ควรมีความรวมมือระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกับบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานอื่นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนาผูเรียน 

 

อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลการวิจัย ขอนําผลการวิจัยในสวนที่สําคัญมาอภิปรายผล 4 ประเด็น คือ การ

เปลี่ยนแปลง การเรียนรูและความรูใหม ดังน้ี 
 1. ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมบรรลุวัตถุประสงคทุกข้ันตอน
และบรรลุผลสําเร็จตามเกณฑที่กําหนดไวในระดับดี หรือ 3.00 ข้ึนไป โดยผูรวมวิจัยมีสวนรวมดําเนินการในทุก
ข้ันตอนของการวิจัย ผูวิจัยเปนฝายอํานวยความสะดวกและคอยกระตุนใหเกิดการคิดและลงมือปฏิบัติ
สอดคลองกับสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2558: 90-94) ที่กลาววาผูวิจัยควรแสดงบทบาทเปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก โดยใหผูรวมวิจัยเปนผูลงมือกระทําดวยตนเองทั้งหมดทําใหเกิดความรูสึกมี
สวนรวม เปนเจาของและความภาคภูมิใจในผลสําเร็จจึงมีความกระตือรือรนในการหาแนวทางดําเนินงานให
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค และตามความเช่ือที่วาแนวคิดใหมในการพัฒนาน้ัน เช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนน้ัน 
ไมวางเปลา ในน้ันบรรจุดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน 
 2. การเปลี่ยนแปลงจากผลการวิจัยที่พบวาการบริหารจัดการเปนระบบมากข้ึนดวยการมีสวนรวมของ
ฝายตางๆ ทั้งผูบริหารทองถ่ิน ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครองนักเรียน 
บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานในหนาที่ มีสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกอาคารเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูและเอื้อตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยใหแกผูเรียนที่ดี สื่อการเรียนรูไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียน
ไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ กลาแสดงออกและสื่อสารไดเหมาะสมตามวัยหนวยงานตนสังกัดมีการจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน การทํางานมีการแสดง
ความคิดเห็นจากฝายตางๆ และการทํางานเปนไปแบบเปนกันเองและมีสวนรวมในการลงมือทํางานดวยความ
เต็มใจ รูและเขาใจบทบาทตนเอง บุคคล กลุมบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเด็กและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาสอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(2553: 5-48) ที่กําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการศึกษาสงเสริมใหมีการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหมีการนําเอาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีตางๆ เขามาประกอบการ



จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 
 3. การเรียนรูในระดับบุคคลคือผู วิจัยตระหนักและใหความสําคัญกับการรวมมือ การสราง
ความสัมพันธอันดี การพัฒนาตนเองใหมีความรูทันตอเหตุการณตลอดเวลาและควรปรับตัวใหเขากับเพื่อน
รวมงานเพื่อสงผลตอการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับทัศนะของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน (2556: 10-13) ที่ใหแนวคิดไววา ผูที่จะทําหนาที่ผูนําจะตองรูจักที่จะหาวิธีการเพื่อสื่อสาร
และดึงใหบุคคลในชุมชนเขามารวมมือกันในการทํางานโดยตองรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
แนวคิด องคความรู ประสบการณในการทํางานใหมากข้ึน ในระดับกลุมบุคคล ประกอบดวย คณะครู  
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูนําชุมชนและผูปกครอง  เกิดการเรียนรูวาการดําเนินงานตองมีการ
แบงงานกันรับผิดชอบตามความรูหรือประสบการณ ควรชวยเหลือกันในการทํางาน และการบริหารจัดการ
โครงการพรอมกันหลายโครงการ สามารถที่จะดําเนินไปพรอมๆ กันไดแตตองมีการวางแผน การแบงงาน และ
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหทุกคนในทีมมีสวนรวมในการดําเนินการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหกับผูเรียนควรมีความหลากหลาย มีการวางแผนปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและควรมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรูในครั้งตอไปสอดคลองกับทัศนะของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2556:5-48) ที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประกอบดวย
บุคคลจากหลายหนวยงานมารวมกับบริหารจัดการเพื่อใหเกิดแนวคิด คําแนะนําในการบริหารที่หลากหลาย 
ทุกฝายมีสวนรวมดําเนินงานและรับผิดชอบและในการพัฒนาผูเรียนตองมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อ
นําไปวางแผนในการพัฒนาผูเรียนตอไปและสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมพบปะและทํางาน
รวมกันระหวางผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก  ผูบริหาร ผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองนักเรียนไดพบปะแลกเปลี่ยนความรู เพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมและเปนการสงเสริมใหครูรูจัก
การพัฒนาตนเอง รูจักเขาหาชุมชน  ยังมีการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดลอมและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับผูเรียนเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอผูเรียนและทองถ่ินในระดับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง ควรมีการดําเนินการใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยการ
สรางความตระหนักในการมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ เกิดจากการมีสวนรวมและความพึง
พอใจสอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2556:46-53) ที่วาในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพราะจะทําใหสามารถ
ขับเคลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการระดมสรรพกําลังจากทุกภาค
สวนของสังคม ภายใตทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และผูเกี่ยวของที่จะทําใหเกิดความพรอมใจที่จะรวมมือในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวหนาตอไป 
 4. ความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัย คือแนวทางในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
แวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน เปนความรูใหมเฉพาะบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง มี
ขอจํากัดในการนําไปเผยแพรเพื่อใชในวงกวาง เพียงแตสามารถใชเปนกรณีศึกษาเพื่อประยุกตใชในบริบทที่
คลายคลึงกันได ควรประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมี
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขามาทําหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่
เกิดจากความตองการของชุมชนและผูปกครอง มีคูมือดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัด



การศึกษา มีงบประมาณรองรับการดําเนินการอยางเพียงพอ พัฒนาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงเรียนรู
สําหรับผูปกครองและชุมชน และจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูมีสวนไดเสียเพื่อสราง
ความสัมพันธและแนวรวมการพัฒนา 2) ดานบุคลากร ควรมีครูและบุคลกรสนับสนุนเพียงพอและมีวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปโดยบุคลากรตองไดรับการพัฒนาทั้งทักษะทาง เทคโนโลยีและการจัด
ประสบการณการเรียนรู และผูบริหารตองมีภาวะผูนําและคุณธรรมจริยธรรม 3) ดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม ควรมีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู จัดมุมการเรียนรู 
หองเรียน อาคารประกอบ ลานจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพียงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพและมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนรู 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควร
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับทองถ่ิน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพียงพอ มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมินนักเรียนจากพฤติกรรม
การปฏิบัติและมีการดูแลสุขภาพผูเรียนสม่ําเสมอ 5) ดานความรวมมือ ควรมีความรวมมือระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกับบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานอื่นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนาผูเรียน 
เปนความรูใหมที่สอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2556:46-53) ที่กําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหเปนไปอยางมีระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา
เหมาะสมเต็มศักยภาพตามวัยเปนคนดี มีคุณธรรม มีสติปญญา และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ   โดยประกอบดวยการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเนนใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดานบุคลากร มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารตอง
มั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมปลอดภัยดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สงเสริมใหมี
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546ดานการมีสวนรวมและ
สนับสนุนทุกภาคสวนและดานการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
 
ขอเสนอแนะ 

1) ในการนํารูปแบบการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง อําเภอ
พระยืน  จังหวัดขอนแกน ไปใชควรใชหลักการทํางานรวมกัน การระดมความคิด การยอมรับความคิดเห็นที่
แตกตางของผูรวมวิจัย ยอมรับผลการกระทําทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จผูวิจัยควรมีความจริงใจและกระตือรือรน
ในการอํานวยความสะดวกตางๆใหแกผูรวมวิจัยเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2) ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการกําหนดแนวทางสงเสริมความรวมมือระหวางบาน  
ผูปกครอง หนวยงานอื่นๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประโยชนตอนักเรียน ชุมชน
และสังคม โดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลทําความเขาใจเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง ควรสงเสริมใหครูผูดูแลเด็กมีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมโดยใหมีการสงเสริมความรวมมือจากกลุม องคกรอื่นๆ ที่มีอยูในชุมชนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาอยางย่ังยืนและมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง อาทิ สหกรณชุมชน กองทุนหมูบาน 



4) องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควรสงเสริมใหบุคลากรมีทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพื่อพัฒนาหนวยงานอื่นในสังกัด อาทิ กองการศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงอื่น 
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