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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของ  
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราและศกึษาเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของสถานรับเลีย้ง
เด็กบ้านอจัฉราผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากผู้ ให้
ข้อมลูหลกัจ านวน 19 คน ประกอบด้วย เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็ก คณะกรรมการสถาน
รับเลีย้งเด็ก ครูผู้ ดูแลเด็ก และ ผู้ ปกครองเด็ก ผู้ วิจัยติดตามเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ จนกระทัง้ได้ข้อมูลที่อิ่มตวัและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า แล้วสรุปเป็นประเด็นต่างๆโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ได้ผล
การศกึษา ดงันี ้
 ผลการศึกษาพบว่า สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรามีรูปแบบและหลกัการบริหาร
จัดการจ าแนกได้ 3 หลกั ได้แก่หลกักัลยาณมิตร หลกัการมีส่วนร่วม และ หลกัประกัน
คณุภาพ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นบคุคลที่มีความประพฤติ ทัง้ทางกาย วาจา ใจ มีศีล สมาธิ 
ปัญญาใช้ความเป็นกลัยาณมิตร มีคณุธรรม 7 ประการ คือ ปิโย ครุภาวนีโย วตัตาจะ  
วจนกัขโม คมัภีรัญ จะ กะถงัถัตตาโน จฎัฐาเนนิโยชะเย และประพฤติตวัเป็นแบบอย่างที่ดี  
ใช้หลกัการมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องและชุมชนเข้ามามีบทบาท 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและด าเนินงานด้วยประกอบด้วย การมีสว่นร่วมดแูลเลีย้งดูเด็ก 
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และใช้หลกัการประกนัคณุภาพในการบริหารจดัการคณุภาพ
ประกอบด้วย การวางแผนการลงมือปฏิบตัิการตรวจสอบกระบวนการและการปรับปรุงงาน
อยูเ่สมอ 
 ส าหรับเง่ือนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา
ประกอบด้วย 6 เง่ือนไขได้แก่ 1)ครูผู้ดแูลเด็กต้องมีประสบการณ์ รักเด็ก ตัง้ใจปฏิบตัิงาน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

65 

มีความรับผิดชอบสงู 2) ผู้บริหารต้องมีการปกครองแบบแม่ปกครองลกูให้ความรักและ
ความเข้าใจในการท างาน 3) ผู้ปกครองต้องใส่ใจคอยดูแลเอาใจใสบุ่ตรหลานเพื่อให้ไป 
ในทิศทางเดียวกันกับสถานรับเลีย้งเด็ก  4) เด็กต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน  
เด็กที่จบตัองมีภาวะโภชนาการดีสามารถเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของพฒันาการตามวยั 5) สิ่งแวดล้อมทีดีสถานที่ตัง้ต้องอยู่ในชุมชน เดินทางสะดวก
ปลอดภยั 6) ทีมงานต้องเข้มแข็งใช้ความสามคัคีเป็นหลกัในการบริหารงาน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารจดัการ สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 
Abstract 
 The Study of the Administrative Model of the Nursery Schools : A 
Case Study of Ban Atchara Nursery School 
 The purposes of this research were to study the administrative model 
of Ban Atchara Nursery School and to examine the factors affected  
the success of the school. The informants included19 people : the owner of 
the school, the committee of the nursery school, teachers, and parents.  
The data was collected by using an in depth interview. The study showed that 
the administrators of the school employed the Buddhist “Kanlayanamit” model 
in administrating the school. The administrators themselves focused on  
the principles of ethics and were good models for teachers and children.  
The seven principles of Kanlayanamit were as follows : Piyo – being friendly : 
Karu – being good models and helpful : Pawaneeyo – self-studying; WattaJa – 
providing good advice : WajaNakkamo – being patient and polite : Kampeeranja 
Kathang Katta – being knowledgeable; No Jatthane Niyo Chaye – not persuade to do 
evil. Moreover, the administrators providedopportunities for the community and 
involved people to participate in making decision and operating the school in 
taking care of children. The school was monitored and controlled by the 
quality assurance process which involved with the continuous evaluation and 
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follow-up. There are 6 factors affecting the success of the school; 1) Teachers 
must have experiences and high responsibilities; 2) Administratorsmust work 
hard and take good care of teachers;  3) Parents mustunderstand the school’s 
policy; 4) Children must be well fed with good nutrition; 5) the location of the 
school must be convenient; 6) School teamwork must be strong and united. 
Keywords : Nursery Schools’ Administrative Patterns, Baan Achara Nursery  
      Schools 
 
บทน า 
 เด็กวัยก่อนเข้าเรียนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศการพัฒนาเด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการอบรมเลีย้งดูและการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ นโยบายด้านการศึกษา 
ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลกัการจัดการศึกษาที่สร้าง
คุณภาพชีวิต และสงัคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ
วฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยทัง้ปวงมุ่งสร้างพืน้ฐานที่ดีในวยัเด็ก
เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุ 
โดยมีการพฒันาที่เหมาะสม 
 สถานรับเลีย้งเด็กเป็นแหล่งที่จ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการการดแูลเลีย้งดู
เด็กตามรูปแบบต่างๆส าเริงโภชนาธาร (2548) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร
จ ัดก า รสถ าน ร ับ เ ลี ย้ ง เ ด ็ก เ ล ็ก ที ่ผู ้บ ร ิห า รน า มา ใ ช้ ใ นกา รบ ริห า ร ง า นจน  
ประสบความส าเร็จ มี 5 ยทุธศาสตร์ด้วยกนั ได้แก่ ยทุธศาสตร์การมีสว่นร่วมของบคุลากร
ทุกฝ่าย ยทุธศาสตร์การมีปฏิสมัพนัธ์แบบ 3มิติ ยุทธศาสตร์ด้านการจดัสรรค่าใช้จ่าย 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนที่เน้นธรรมชาติของผู้ เรียน 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สถานรับเลีย้งเด็ก  
ก่อนเข้าเรียนสถานศึกษาระดบัปฐมวยั จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการตามรูปแบบ
ต่างๆสรัญธร ฉนัทวรภาพ (2544) ศึกษาแนวโน้มการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวยั 
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ได้ข้อค้นพบแบง่ออกเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านนโยบายของรัฐการบริหารจดัการการศึกษา
ปฐมวยัควรท าการบริหารโดยสถานศกึษาเอกชนกรมอนามยัจงัหวดัและสถาบนัพฒันา
เด็กปฐมวยัหน่วยงานเหลา่นีค้วรด าเนินงานด้านงบประมาณด้วยและควรมีการนิเทศ
บคุลากรให้มีคณุภาพด้านการจดัการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนดั
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2542  
2) ด้านยุทธศาสตร์ของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยโดยสร้างศูนย์โปรแกรมวิชา  
การสง่เสริมครูให้มีขวญัและก าลงัใจสว่นวิธีการน ายทุธศาสตร์ไปใช้ในการจดัการศกึษา 
ควรมีบคุลากรท่ีนิเทศประกอบด้วยศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารครูประจ าชัน้โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทนัสมยั อาทิ คอมพิวเตอร์ 
3) ด้านรูปแบบการนิเทศการศกึษาปฐมวยัจะต้องปฏิบตัิการบรูณาการการนิเทศ ซึ่งเป็น
การนิเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ และการน ารูปแบบการนิเทศแบบพาท าคือร่วมคิดร่วมท า 
น าส่ง เส ริมสนับสนุนและ ช่ืนชมยินดีส ร้างสื่อนิ เทศทางไกลเ น้นการทดลอง  
ใช้อินเทอร์เน็ต 4)ด้านการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนกัเรียนเป็นส าคญันิเทศครูและกรรมการ
โรงเรียนให้เป็นผู้น ามืออาชีพ มีการวางแผนฝ่ายปฏิบตัิตามแผนตามบทบาทของผู้นิเทศ
ผู้ รับการนิเทศ และผู้สนบัสนุนการนิเทศเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ และเป็นการ
ประเมินผล 5) บทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยควรสนบัสนุน 
ด้านงบประมาณสถานที่วัสดุอุปกรณ์และการร่วมคิดร่วมท าและสละเวลาแรงงาน 
มาช่วยพฒันาโรงเรียน 
 ดงันัน้เด็กจ าเป็นต้องมีสถานรับเลีย้งที่ซึ่งรองรับเด็กก่อนเข้าเรียนที่ผู้ปกครอง
ค านงึถึงความส าคญัที่จะน าบตุรหลาน เข้าเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนสถานรับเลีย้งเด็ก
ได้เปิดขึน้มากมายเพื่อรองรับเด็กก่อนเข้าเ รียน และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
แต่สถานรับเลีย้งเด็กหลายแห่งไม่สามารถยืนหยดัอยู่ได้ โดยเฉพาะในยุคของปฏิรูป
การศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานรับเลีย้งเด็ก 
หรืออนุบาล มีการประกันคุณภาพเพื ่อน าไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด ไว้ในปัจจุบัน 
สถานรับเลีย้งเด็กหลายแห่งได้เลิกกิจการสถานรับเลีย้งเด็กบางแห่งก็ไม่มีช่ือเสียง  
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เป็นที่ยอมรับของผู้ ปกครอง แต่สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา เป็นองค์กรเล็กๆ  
เปิดท าการมากกว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบนัมีเด็กประมาณ 90 คน และมีการปรับปรุงพฒันา 
การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้นการเตรียมความพร้อมผสมผสานกับการให้ความรู้ตามสาระการเรียนรู้  
เด็กก่อนเข้าเรียนจะได้รับการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม  
ตามวัย และความสามารถของแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อพัฒนาการ 
บคุลกิภาพ และการเรียนรู้ของเด็กต่อไปซึ่งสง่ผลให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรายงัคง
เปิดท าการอยู่จนถึงปัจจุบันในอนาคตมีแนวโน้ม  จะมี เด็กเข้ามาเตรียมพร้อม 
ก่อนเข้าเรียนเพิ่มขึน้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ  
การบริหารจดัการกบัเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กก่อนเข้าเรียน 
กรณีศึกษาสถาน รับเลี ย้ ง เด็ ก บ้านอัจฉรา  ซึ่ งมุ่ งศึกษา รูปแบบการบ ริหาร 
จดัการกบัเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กว่ามีรูปแบบและเง่ือนไข  
การบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยในครัง้นีจ้ะท า ให้ได้ทราบถึงรูปแบบ 
การบริหารจดัการและเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา  
ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทาง  
ให้ผู้สนใจรูปแบบการบริหารจัดการสามารถน าวิธีการบริหารไปประยุกต์และพฒันา  
ในองค์กรตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษารูปแบบการบริหารจดัการของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขในการบริหารจัดการที่ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้าน 
อจัฉราประสบความส าเร็จ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจยัดงันี ้
 1.ขอบเขตเนือ้หาเป็นการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการสถานรับเลีย้งเด็ก
บ้านอจัฉราและศกึษาเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กอจัฉราเพื่อให้
ได้ค าตอบที่ชัดเจนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ ที่จะน าผลจากการวิจัย 
ไปใช้ในการบริหารจดัการ ในสถานรับเลีย้งเด็กอื่น ๆ 
 2. พืน้ที่ศึกษา ได้แก่สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา ตัง้อยู่ที่ ซอยฮบัเอก ถนนกระ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต เปิดท าการมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี 
 3. ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) ในพืน้ที่ (Field) ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานรับเลีย้งเด็กคณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็น  
ผู้ที่อยูใ่นสถานการณ์จริงและเก่ียวข้องกบัสถานรับเลีย้งเด็กทัง้หมด 19 คน ที่เป็นพืน้ที่
การศึกษาซึ่ง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและการให้ ช่ือ เพิ่มเติมในก ลุ่ม 
ของผู้ปกครอง 
 4. ระยะเวลาที่ท าการศกึษาในปี 2557 – 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเข้าสูพ่ืน้ท่ีที่ศกึษา  ผู้วิจยัใช้วิธีการดงันี ้
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต เพื่อขอ
อนญุาตไปถึงเจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา และ ข้อมลูหลกัอื่น ๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

                          2. แนะน าตัว โดยการไปพบปะด้วยตนเอง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี  
บอกวัตถุป ร ะสง ค์  แ ละปร ะ โย ช น์ ข อง กา รวิ จั ย  ท า ค ว าม เ ข้ า ใ จ กับผู้ ใ ห้ 
ข้อมลูหลกัวา่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีให้ไมไ่ด้มีผลใด ๆ ตอ่ผู้ให้ข้อมลู 
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การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการศกึษาวิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึครัง้นี ้มีจ านวน 19 คน 
ประกอบด้วย 
  1. เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราหรือผู้บริหาร 1 คน 
  2. คณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 2 คน 
  3. ครูผู้ดแูลเด็ก 2 คน 
  4. ผู้ปกครองเด็ก 14 คน 
 ผู้ให้ข้อมลูล าดบั 1และ2 ได้จากการเลือกแบบเจาะจงสว่นผู้ ให้ข้อมลูที่เหลือจะใช้
วิธีเลือกแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) โดยขัน้แรกจะเลือกผู้ ให้ข้อมลูผู้มีประสบการณ์
กบัสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราที่เด่นชัดมา 1 คน และให้เป็นผู้แนะน าผู้ ให้ช่ือคนอื่น
เพิ่มเติมตอ่เนื่องไปตามล าดบั (ศิริลกัษณ์ สวุรรณวงศ์,2538) ซึง่ผู้วิจยัจะตามเก็บข้อมลู
จนกระทัง้ได้ข้อมลูที่อิ่มตวัน าข้อมลูมาเรียบเรียงเพื่อหาค าตอบในประเด็นค าถามวิจัย 
สถานรับเลีย้งเด็กมีรูปแบบการบริหารการจัดการอย่างไรและมีเง่ือนไขอะไรบ้าง  
ที่ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กยงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจบุนั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างประกอบด้วยค าถามปลายเปิดที่ผู้ ให้
ข้อมลูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ โดยใช้แบบสมัภาษณ์จ านวน 4 ชดุ 
 ชดุที่ 1 แบบสมัภาษณ์เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 ชดุที่ 2 แบบสมัภาษณ์คณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 ชดุที่ 3 แบบสมัภาษณ์ครูผู้ดแูลเด็ก 
 ชดุที่ 4 แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก 
 2. แบบสงัเกต เป็นแบบสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบด้วยแบบสงัเกต
สภาพทั่วไปของสถานรับเลีย้งเด็กอัจฉรา และ แบบสงัเกตการณ์บริหารการจัดการ
สถานรับเลีย้งเด็ก 
 ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ และ ความถูกต้องของเคร่ืองมือด้วย 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เป็นความสอดคล้องระหว่าง
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เนื อ้หาสาระของเคร่ืองมื อที่ ส ร้ างขึ น้กับเนื อ้หาสาระของสิ่ งที่ ต้ องการศึกษา  
เป็นการตรวจสอบโดยใช้ดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญตามรายช่ือดงันี ้นายประมขุ ตนัจ ารูญ 
ต าแหน่งอดีตผู้อ านวยการสถานศึกษาระดบัเช่ียวชาญ นางสาวสธีุ อารีย์พงศ์ ต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง นายวินัย สุริยะปราการ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนปลกูปัญญาในพระราชปูถมัภ์ฯ 
 อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบในการเก็บข้อมลูภาคสนามในการวิจยั ได้แก่ 
กล้องถ่ายภาพเคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อเป็นการจดัเก็บข้อมลูที่นอกเหนือจากการบนัทึก 
เพื่อช่วยอธิบายข้อมลูที่มีอยูใ่ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศกึษารูปแบบการบริหารจดัการสถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียน : กรณีศึกษา 
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราใน 2 ประเด็น คือ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียน และการศึกษาเง่ือนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้ง
เด็กก่อนเรียนได้ สรุปผลการศกึษาดงันี ้
 1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรามีการบริหาร
จัดการ 

สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา ใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการ

บริหาร ประกอบด้วย 3 หลกั ดงันี ้

     1.1 หลกักัลยาณมิตรโดยผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติทางกาย
วาจาใจมีศีลสมาธิปัญญาประกอบด้วยคณุธรรม : ปิโย, ครุ ,ภาวนีโย , วตัตาการ , วจนกัขโม, 
คมภีรัญจะ กะถงั ถตัตา และโนจฎัฐาเน นิโยชะเย 
     1.2 หลกัการมีส่วนร่วมสถานรับเลีย้งเด็กเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
สถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้  
โดยการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องใน 2ด้าน คือการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการดแูล
เด็กและการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
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   3.ห ลั ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ส ถ า น รั บ เ ลี ้ย ง เ ด็ ก บ้ า น อั จ ฉ ร า 
มีการบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามวงจรของเดมมิง้ 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนการวางแผน (PLAN) การปฏิบตัิ (DO) การตรวจสอบ (CHECK) 
การปรับปรุง (ACT) 
 2. เงื่อนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา 
 ผลการศึกษาพบว่าความส า เ ร็จที่ เ กิดขึ น้ ในการบ ริหารจัดการ 
เป็นผลมาจากเง่ือนไข 6 ประการ ประกอบด้วย 
 1.1 ครูที่มีประสบการณ์ในการเลีย้งเด็ก มีพฤติการณ์ จิตใจ อธัยาศยัรัก
เด็กเป็นพืน้ฐานจะจดัแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน มีความรับผิดชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมาย มีการประสานการท างานโดยไม่มีข้อขดัแย้ง ตัง้ใจปฏิบตัิงานเพื่อ 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการท างาน และมีการสง่เสริมทกัษะความรู้ความช านาญในอาชีพ
โดยฝึกอบรมบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.2 ผู้บริหารดีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในด้านเด็กเป็นอยา่งดี  
 1.3 ผู้ ปกครองใส่ใจ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้ความร่วมมือ 
กบัสถานรับเลีย้งเด็กในทกุเร่ืองเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางของสถานรับเลีย้ง 
 1.4 เด็กได้มาตรฐานต้องพัฒนาเด็กให้มีภาวะโภชนาการทีดีสามารถ
เจริญเติบโตได้สมบรูณ์ตามพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั 
 1.5 สิง่แวดล้อมทีดี มีสถานที่ สะอาด ปลอดภยั สิง่แวดล้อมรอบด้านดี  
 1.6 ทีมงานเข้มแข็ง  มีการก าหนดทิศทางรูปแบบการบริหารจัดการ 
ที่ชดัเจนมีการสร้างทีมงานเข้มแข็ง 
อภปิรายผล 
 การศกึษารูปแบบการบริหารการจดัการและเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของ
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราอภิปรายผลได้ดงันี ้
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ บริหารสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา  
มีรูปแบบการบริหารการจัดการที่ได้มาจากประสบการณ์และน าหลกัแนวคิดทฤษฎี  
การบริหารมาประกอบเข้าด้วยกนัโดยเน้นระบบการจดัการ 3 ลกัษณะดงันี ้
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1. หลักกัลยาณมิตร ในการบริหารงานภายในองค์กร โดยตนเองจะต้อง  
ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ดี  มีความเมตตา พร้อมทัง้มี  ศีล สมาธิ    
ปัญญา และยดึหลกัคณุธรรม และเป็นมิตรแท้แก่ผู้ ร่วมปฏิบตัิงาน และเป็นแบบอยา่ง เสวี รัก
เหล็ก (2547 : 142) พบว่า คุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง กลม
เกลียวกันเป็นอย่างดี มีความสามคัคี การน าคุณธรรมจากศาสนามาใช้ในการบริหารและ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัจะมีคณุธรรมพืน้ฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เมตตา กรุณา ขยนั อดทน  
มีความเช่ือในกฎแหง่กรรมที่วา่ ท าดีได้ดีท าชัว่ได้ชัว่ และยงั สอดคล้องกบัค ากลา่วที่ว่า 
กัลยาณมิตตตา น ามาใช้ในการพัฒนาชีวิต แก้ปัญหา และท า การสร้างสรรค์  
(พระพรหม อณุากรน์ (ป.อปยตุโุต),2547 : 11- 13) 

2. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องยึดหลกัการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย ให้มี 
สว่นร่วมปฏิบตัิ ประสานงานตามแบบแผน และจะส าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 
โดยเน้น 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต้องสอดคล้องเกือ้กูลกับสถานศึกษาไป 
ในทิศทางเดียวกันโดยมีการปรึกษาหารือ และ แนะน าผู้ ปกครองเด็กให้มีความรู้  
ความเข้าใจเ ก่ียวกับสภาวะการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในระดับวัยต่าง  ๆ  
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ซึง่สอดคล้องกบัผลวิจยัของ ทิพวรรณ จนัทรสถิตย์ (2546 : 13 – 19) อธิบายว่า เป็นแนวคิด
ของการบริหารในยคุปัจจบุนัซึง่นิยมใช้ทัง้ราชการและการบริหารการศกึษามีช่ือเรียกต่างกนั
ออกไปแล้วแต่ละประเภทของการน าไปใช้ เช่น การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม การกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบฯลฯ จนัทรานี สงวนนาม (2545 : 69) กลา่วว่า การมีสว่นร่วม 
ช่วยให้เกิดส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบการที่บคุคลได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับ 
ในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ รับผิดชอบ และ  
ยงัสอดคล้องกบั อุทยั บุญประเสริฐ (2542 : 113 – 116) ให้ความเห็นว่า แนวคิด หรือ
ขัน้ตอนที่เป็นแนวคิดที่เป็นระบบมากที่สดุคือแนวคิดของ Cohen and Uphoft 
ซึ่งประกอบด้วยขัน้ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ขัน้ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในสว่นที่องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้
โดยวิธีใด ขัน้ที่3 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ในสว่นที่เก่ียวข้อง 
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 3. หลักการประกันคุณภาพ จะเห็นได้ว่าในสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
มีการท างานที่เป็นระบบคุณภาพ ขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่มีการวางแผน ประชุม เตรียมงาน
ก าหนดวิธีท างาน ขัน้ตอนการท างาน ก าหนดมาตรฐานในการท างาน มีการคดัเลือก
บุคลากรให้เหมาะกับงาน การปฏิบัติงานมีการตรวจสอบงาน ประเมินผลงาน  
ที่รับผิดชอบตามเป้าหมาย หลงัจากนัน้มีการปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้
องค์ประกอบย่อยที่กล่าวมานีม้ีการท างานเป็นไปตามล าดับก่อนหลงัต่อเนื่องและ  
มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าให้สถานรับเลีย้งเด็กประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง  
กบัผลงานวิจยัของ สมศกัดิ์ คงเท่ียง (2544 : 177) หลกัการบริหาร โดยวงจรคณุภาพ 
(P D C A) เป็นหลกัพืน้ฐานส าคญั และเป็นทฤษฎีการบริหารทัง้หลายที่มีรายละเอียด
ต่างกันตามจุดเน้นในแต่ละทฤษฎีแต่มีหลกัและขัน้ตอนการด าเนินการอย่างเดียวกัน 
คือ  ขัน้การวางแผน ขัน้ลงมือท า  ขัน้ตรวจสอบประเมินผลขัน้การปรับปรุง  
นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ (2548 : 21) พบวา่ การประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
ท างานของสถานศึกษาที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ และให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินงาน ตัง้แตก่ารวางแผน การท าตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข
โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ  
ทกุขัน้ตอนเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สาธารณะชน 

เงื่อนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา 
  เง่ือนไขที่เก่ียวข้องที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและผลกัดันให้สถานรับ
เลีย้งเด็กบ้านอจัฉรายงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจบุนันัน้มีองค์ประกอบด้วย ดงัตอ่ไปนี ้

  ครูมีประสบการณ์ ครูที่รับเข้ามาปฏิบตัิงานต้องมีประสบการณ์ และมี
ความรู้ในเร่ืองเด็กงานท่ีรับผิดชอบชัดเจน มีความรับผิดชอบงานรักเด็ก ซึ่งสอดคล้อง 
กบัมนัทนา พรเพิ่มสขุ (2546 : 23) สถานรับเลีย้งเด็กหรือโรงเรียนอนบุาลที่ด าเนินในรูปแบบ
ธุรกิจโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของบุคลากร  
ดงันัน้ควรมีการวางแผนบุคลากรให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก การคัดเลือก
บุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความรับผิดชอบในหน้าที่  มีไหวพริบมีความตัง้ใจจริงที่จะท างานเก่ียวกับเด็ก  
สามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ได้รวดเร็วและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  
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ดงัที่ Taylor (อ้างใน นิตยา ประพฤติกิจ, 2539 หน้า 13-14) ได้กลา่วถึงบทบาทหน้าที่
ส าคญั ๆ ของครูปฐมวยัไว้ดงันี ้1) พฒันาตนเองให้ก้าวหน้ารักที่จะศึกษาค้นคว้า และ 
มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 2) รักษาสุขภาพทางกายและจิตใจได้ดีอยู่เสมอ 3) มีความ
รับผิดชอบ 4) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อพ่อแม่เด็ก ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น 
ของพอ่แมเ่ด็ก        
       ผู้บริหารดี ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เชียวชาญในด้านการดแูลเด็ก 
การบริหารมีการปกครองแบบแมด่แูลลกู (ระบบครอบครัว) การให้ความรักความเมตตา เป็น
แบบอยา่งที่มีตอ่บคุลากร ท าให้ทกุคนในสถานรับเลีย้งเด็กท างานด้วยความรักและเข้าใจ มี
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้บคุลากรในหน่วยงาน ประกอบกบัผู้บริหารมีภาวะความเป็น
ผู้น าผู้ บริหารเป็นเจ้าของกิจการเองและดูแลกิจกรรมทุกอย่างในสถานรับเลีย้งเด็ก ซึ่ง
สอดคล้องกบั บรัุญชยั จงกลนี (ม.ป.ป. : 11-12) กลา่วถึงคณุลกัษณะของนกับริหารที่ดี ท า
ตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ มีความยุติธรรม วางตัวดี มีการเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัวรู้จัก 
วิธีส่งเสริมและบ ารุงขวญัผู้ ใต้บงัคบับญัชา สรุศกัดิ์ ปาเฮ (2543 : 72-73) ผู้บริหารต้อง 
มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสามารถวางแผนบุคคล สรรหา 
คดัเลือก ก าหนดระบบงานประมาณ การพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทราบแนวคิด
ทศันคติต่างๆที่อาจเกิดขึน้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดี สพุล วงัสินธ์ (2545 : 29 – 30) ได้สรุปคณุลกัษณะที่ส าคญัของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า  1) มีวิสยัทัศน์กว้างไกล 2) มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยใช้หลกัเหตผุลในการบริหารงาน 3) มีจิตส านึกในความมุ่งมัน่ 4) ใจกว้าง
เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 5) ปฏิบตัิการเปลีย่นแปลงการจดัการเรียนรู้ให้เกิด
ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา 6) มีศกัยภาพในการจดัการระบบบริหารโรงเรียน
โดยการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในโรงเรียน  7) สร้างขวัญก าลงัใจให้ครู มีก าลงัใจ  
ที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา  

ผู้ปกครองใสใ่จ ผู้ปกครองใสใ่จมีสว่นร่วมในการพฒันาทกุด้านของเด็กทัง้ให้
ความร่วมมือกับทางสถานรับเลีย้งเด็ก ในการจัดกิจกรรมที่ทางสถานรับเลีย้งเด็ก  
ได้ด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกบั วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) กลา่วว่า ผู้ปกครอง หรือ
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ครอบครัว คือครูคนแรกของเด็กและเด็กก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ บ้าน  
โดยไม่ต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับการสอนอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาอย่างใด 
ดังนัน้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาการเรียนรู้จะต้อง
เช่ือมต่อและเช่ือมโยงสถานศึกษาและครอบครัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่อง
สามารถเช่ือมโยงชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วย มีวิจัยมากมายที่ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัและ
ผลดีต่อนกัเรียนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กมีผลตอ่การพฒันาการและความส าเร็จด้านการศกึษาของนกัเรียนอย่างเด่นชดั
อีกทัง้ยงัช่วยผลกัดนัให้สถานศึกษาด าเนินงานจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึน้อีกด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมนัน้ผู้ ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้  
ทัง้ที่โรงเรียนและที่บ้าน 
 เด็กได้มาตรฐาน จากประสบการณ์และเปิดท าการมามากกว่า  30 ปี  
ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา มีเด็กที่ผ่านการเติบโตจากสถานรับเลีย้งเด็กแห่งนี  ้
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีของสงัคมและกลบัมาช่วยเหลอืกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง เป็นผลจาก
การท่ีเด็กมีโภชนาการดีสามารถเจริญเติบโตสมบรูณ์ตามเกณฑ์ กล้าแสดงออกต่อหน้า
สาธารณะชน มีจิตอาสา ได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ วิญญ พูลศรี (2541 : 17) นักจิตวิเคราะห์ได้ย า้ให้เห็นว่าวัยเร่ิมต้น
ของชีวิตมนุษย์คือ 5 ปีแรกของคนเราประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับตอนต้นของชีวิต  
จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราจนถึงวาระส ุดท้าย เขาเชื่อว่าการอบรมเลีย้งดู  
ในระยะปฐมวัยนัน้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต สอดคล้อง 
กับ Hurlock (อ้างใน เยาวพา เดชะคุปต์.2542 : 13) ยงัได้กล่าวว่า วยัเด็กนบัเป็นวยั
วิกฤตการณ์ในการพฒันาบคุลกิภาพ เป็นระยะสร้างพืน้ฐานของจิตใจในวยัผู้ใหญ่ตอ่ไป 
บคุลกิภาพในวยัผู้ใหญ่ แม้จะมีความแตกตา่งไปจากวยัเด็กมากเทา่ใดก็ตาม แตจ่ะเป็น
ความแตกตา่งที่ถือก าเนิดในวยัเด็ก 
 สิ่งแวดล้อมที่ดี ท าเลที่ตัง้ของสถานรับเลีย้งเด็กตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน สะดวก
การ รับส่ง เด็ก  ปลอดภัย  สถานรับเลี ย้ ง เด็กแห่ งนี ม้ี การก าหนดโครงส ร้าง 
การบริหาร เช่น การออกแบบ ก าหนดแผนภูมิ มีความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

77 

ต่อการเรียนรู้ สถานที่สะอาด ปลอดภัย  มีพืน้ที่พอเหมาะกับเด็ก ซึ่งสอดคล้อง 
กบั ยพุาพร รูปงาม (2545 : 6) ที่พบว่า ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั
เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เปรมรุ่ง วงศ์อนนั (2551) ด้านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาเด็กเลก็ 
ผู้ปกครองให้น า้หนกัการตดัสนิในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น 
พบวา่ อาคารเรียนมีความมัน่คง แข็งแรง แสงสวา่งเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
เป็นอนัดบัแรกรองลงมาคือสถานที่ต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งพนัน สิ่งเสพติด แหล่งมลพิษ 
หรือแหล่งเสื่อมโทรม พืน้ที่สนามเด็ก มีความปลอดภยั เป็นพืน้หญ้า พืน้ทราย หรือ  
แผน่ยางสงัเคราะห์กนักระแทก ไม่มีน า้ขงั หลมุบ่อหิน หรือต้นไม้ และการจดัห้องเรียน 
มีความสวยงามปรับเปลี่ยนตลอด เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ท าหน้าที่เลีย้งดูเด็กแห่งที่สองรองจากพ่อ แม่ และญาติ  
การพฒันาเพื่อให้ศนูย์เด็กได้มาตรฐานและมีคณุภาพนัน้ ควรพฒันาทัง้คนและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กนัไปซึ่งเรขา ศรีวิชัย (2554 : 32) กลา่วว่า สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง
ทกุสิง่ทกุอยา่งทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิผล
ต่อระบบโครงสร้างของสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อาจจะเป็น 
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจการเมือง สังคม สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมีผลโดยตรง คือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา (Stakeholders) ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและ
สถาบนัต่างๆ กลา่วได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นได้ทัง้ข้อจ ากัด (Constraints) และโอกาส 
(Opportunity) ที่มีตอ่การบริหารงานของสถานศกึษา 

ทีมงานเข้มแข็ง สถานรับเลีย้งเด็กมีการก าหนดทิศทางรูปแบบการบริหาร 
มีการสร้างทีมงานในการจัดการ มีความรับผิดชอบด้วยกัน ไม่มีข้อขัดแย้ง ผู้บริหาร 
มีภาวะเป็นผู้น า มีหลกัการบริหารโดยใช้ความสามคัคีเป็นหลกั ซึง่จะน าไปสูก่ารร่วมมือ
ร่วมใจกันท างาน ท างานกันเป็นทีม มีการประสานงานกันด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับ 
ปราณี พรรณวิเชียร (2530, 23 - 24) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการว่าเป็น 
การประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่คนมีอยู่อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การได้ ปัจจุบันสภาวะทางธุรกิจทุกด้านมีการแข่งขันสงู องค์การทางธุรกิจ  
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จะขึน้อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ปัจจัยต่าง  ๆ เหล่านัน้ 
จะมากระทบต่อองค์การธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง บวัขาว จารุจินดา (2543, 13) การบริหาร
สถานรับเลีย้งเด็ก จึงต้องมีหน้าทีดังนี ้1) การวางแผน ประกอบด้วย การวางแผน 
ทัง้แผนหลกัและแผนด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบันโยบายซึ่งทางสถานรับ
เลีย้งเด็ก ได้ก าหนดไว้ 2) การจัดองค์การ เจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจจะท าเป็น
แผนภมูิ โครงสร้างต าแหน่งหน้าที่ประจ าสถานรับเลีย้งเด็ก และ ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ  
3) การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนการก าหนดบทบาทของบคุลากรทกุฝ่ายให้ชดัเจนเป็นสิง่ที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้นี ้
ต้องแบ่งตามคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยอาจพิจารณาลักษณะงานประกอบด้วย  
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง 4) การสัง่การเมื่อได้ก าหนดลกัษณะงานและหน้าที่
แล้วจะต้องมีการมอบหมายงานให้บุคลากรขององค์กรโดยค านึงถึงความเหมาะสม  
ของบคุลากรที่จะมาปฏิบตัิงานหน้าที่ 5) การควบคมุและติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ผู้จดัตัง้ต้องท าการควบคมุบงัคบับญัชาตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตามผลงาน ปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครัง้นี  ้ท าให้รูปแบบการบริหารการจัดการและเง่ือนไข  
ที่มีผลต่อความประสบความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็ก เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับ
สถานรับเลีย้งเด็กทั่วไปได้เป็นแบบอย่างและส าหรับผู้ ที่สนใจจะได้เป็นแนวทาง  
ในการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาให้ประสบความส า เ ร็จต่อไปและผู้ วิจัย  
มีข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้นีด้งันี ้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การคดัเลอืกบคุลากรเข้ามาดแูลเด็กในสถานรับเลีย้งเด็ก จะต้องเลือกที่มี
อปุนิสยัรักเด็ก มีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานและมีความรู้เช่ียวชาญในด้านเด็กดี 
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1.2 ควรให้มีการพฒันาบคุลากรในสถานรับเลีย้งเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้และน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนั 

1.3 เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กหรือผู้บริหารสถานรับเลีย้งเด็กต้องเป็น
ผู้ม ีว ิสยัท ัศน์ก ว้างไกล มีการเปิดโอกาสให้ต ัวแทนผู้ปกครอง ต ัวแทนชุมชน 
ต ัวแทนศิษย์เก่า เ ข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจ ัดการในสถานรับเลีย้ง เด็ก  
เพื่อให้สถานรับเลีย้งเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึน้  

1.4 สถานรับเลีย้งเด็กควรมีการประสานงานให้หน่วยงานราชการเข้ามานิเทศ 
การสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

1.5 ผู้บริหารและบคุลากรในสถานรับเลีย้งเด็กควรมีความรู้ในเร่ือง โภชนาการ
ด้านอาหารเป็นอยา่งดี 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้งเด็ก 
ก่อนเรียนในสว่นของภาครัฐบาลและเอกชน 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการสถาน 
รับเลีย้งเด็กทัง้ของภาครัฐบาลและเอกชน 

3.3 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการที่ดีจากสถานรับเลีย้งเด็กอื่นๆ 
ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อความหลากหลายในรูปแบบการบริหาร  แบบตา่งๆ ของแตล่ะ
สถานรับเลีย้งเด็กที่ประสบความส าเร็จ 
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