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ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติ 
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
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CENTER  IN  TESBARN BAUNGYITHO THANYABURI DISTRICT   

PATHUMTHANI  PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง

บึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองเด็กของศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 192 คน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมู  คือ  แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษา พบว่า 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.46 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41.15 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
54.17   

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  มากที่สุด คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
และความร่วมมือ และน้อยที่สุด คือ การเมืองและสภาพแวดล้อม   

3. ความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มากที่สุด คือ ด้านผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ และน้อยที่สุด 
คือ ด้านการไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อนโนบายอื่น   

4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก ่ภาวะผู้น า สมรรถนะขององค์การ ความร่วมมือของ
พนักงาน และ ความสัมพันธ์กับการเมืองและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน า
นโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง บึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01    
ค าส าคัญ:  ความส าเร็จ  นโยบาย  ศูนย์เด็กเล็ก 
 
Abstract 

The  objectives of   this  research  are  to study   the  factors  affecting  policy  
implementation  success  of  Child  Development  Center  in  Tesbarn  Baungyitho  Thanyaburi  
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District  Pathumthani  Province. The  sample  of  192 persons  are  selected  from   the  Parents of 
children  in  the Child  Development  center  in  Tesbarn  Baungyitho  Thanyaburi  District  
Pathumthani  Province. And 6  experts on the Child  Development  center  in  Tesbarn  Baungyitho  
Thanyaburi  District  Pathumthani  Province.  Data  are collected  by  using  questionnaires  and  
interview.  Statistical  tools  employed   for  analysis  of  data are  percentage,  mean,  standard  
deviation  and  Pearson’s  product-moment  correlation  coefficient  at  0.01  level  of  significance.  
The  results  of  research  are  as  follow : 

1. The  most samples  were women  (61.46 %), had age 26-35 years (61.46 %), Education in  
secondary (50.00 %), income per month 10,001-20,000 baths (54.17). 

2. The  factors  affecting  policy  implementation  success  of  Child  Development  Center  
in  Tesbarn  Baungyitho  Thanyaburi  District  Pathumthani  Province was  at  more  level.  The  
most  factors  affecting  policy  implementation  success  of  Child  Development  Center  in  
Tesbarn  Baungyitho  Thanyaburi  District  Pathumthani  Province were  Executive Leadership And 
cooperation. The least factor was Political and environmental condition. 

3. The  successful of policy  implementation  of  Child  Development  Center  in  Tesbarn  
Baungyitho  Thanyaburi  District  Pathumthani  province was  at  more  level.  The  most success of 
policy  implementation of Child Development Center  in  Tesbarn  Baungyitho  Thanyaburi  District  
Pathumthani  Province was Both the quantity and quality of output. The least was The policy does 
not cause problems for others. 

4. The hypothesis test found that Executive Leadership, Organizational Performance, 
collaboration of Staff and relationships with influential groups / interest groups in local had  
Relations with successful implementation of policy implementation of Child Development Center in 
Tesbarn Baungyitho Thanyaburi District Pathumthani Province at level of statistical significance. 01. 
Keywords:  Successful,  Policy,  Child Development Center   
 
บทน า 

เด็กคือทรัพยากรที่ส าคัญของชาติและเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน เด็กคือต้นทุน
ทางสังคมที่มีค่ามากที่สุดถ้าเด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งก็หมายถึงเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพด้วยเช่นกัน เด็กปฐมวัยคือเด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยวิกฤตของชีวิตมนุษย์ เป็นช่วงวัยที่
มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เด็กในวัยน้ีต้องการการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 มารดา ผู้คนรอบข้าง และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ  อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองที่มีผลต่อ
สติปัญญาและความสามารถ ดังน้ันการปลูกฝังและสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพในช่วงอายุน้ีจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงเพ่ือสร้างรากฐานที่ดีให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่เฉลียวฉลาด  คิด
เป็น ท าเป็นและมีความสุขมากกว่าการปลูกฝังสร้างเสริมในช่วงวัยอื่นๆ ขณะน้ีผลการประเมินเด็กไทยพบว่าพัฒนาการ
ของเด็กไทยทางด้านภาษาและการเรียนรู้ ยังช้ามากกว่า 20% (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549 :  33) 

ในการน้ีพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
41 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม  
ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ินน้ัน ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจะต้องจัดท าแผนพัฒนา
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การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีรู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบ
รู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด 
“คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่ามุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green  and Happiness 
society)” คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้รอบรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งเเวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล   ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้
อย่างมีศักด์ิศรี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มเเข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม   
ทั้งน้ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนที่มีคุณธรรมน าความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและสามารถจัดการองค์
ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้สมัยใหม่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2551 : 2) 

ที่ผ่านมาการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ถือว่าประสบความส าเร็จมาก ซึ่งสังเกตได้จากการเจริญเติบโดก้าวหน้าท้ังด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และจ านวนเด็ก
เล็ก ปัจจุบันมีถึง 192 คน จากศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญในการพัฒนาศูนย์เล็กมากจนประสบความส าเร็จและประชาชนในท้องถ่ินได้รับ
ประโยชน์มาก  

จากความส าคัญดังกล่าว  จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   รวมทั้งการน า
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร (2551: 16) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึงกระบวนการที่ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล  ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
นโยบายที่ก าหนดไว้ 

ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2540 :  90)  ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า  การน านโยบายไป
ปฏิบัติมี 2 ประเด็นส าคัญ ประเด็นแรก คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการน้ันคือ  มีความต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิง  
แต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา  และประเด็นที่สองคือการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (2544 :  45)  ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า การน านโยบายไป
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ปฏิบัติต้องมีองค์การ หรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง หากมีองค์การอยู่แล้วก็ต้องมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  การน านโยบายไป
ปฏิบัติจะต้องค านึงถึงการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ใช้สอยและปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ให้ครบถ้วนเหมาะสมเพ่ือเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าการปฏิบัติตามนโยบายจะบรรลุผลส าเร็จที่ต้องการ 

จากความหมายและค านิยามท่ีนักวิชาการต่าง ๆ ให้ไว้น้ันมีความเห็นที่คล้ายคลึงกัน สรุปเป็นความหมายใน
การศึกษาครั้งน้ีว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทาง
กายภาพ เพ่ือยกระดับความสามารถขององค์การที่รับผิดชอบนโยบาย ให้สามารถผลักดันกิจกรรมการด าเนินการตาม
นโยบายให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีจะต้องสามารถตรวจสอบและประเมินผล
ความส าเร็จน้ันได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research) และเสริมด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative  research)การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กของศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 192  คน การวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมจ านวน  6  คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดังน้ี 

1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี  2  ฉบับ  ฉบับที่ 1 ขอความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรี  
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานเทศบาลต าบล
บ้านใหม่  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ทดลองใช้แบบสอบถาม (try out) ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือจาก
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานเทศบาล
เมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 192 ชุด พร้อมหนังสือของมหาวิทยาลัย และหนังสือของความร่วมมือจาก
ผู้วิจัยเอง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากจากนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยจัดส่ง และขอรับคืนทางไปรษณีย์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

พบว่า  ผู้ปกครองเด็กของศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 192 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 61.46 และเป็นเพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ  
38.54  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26-35 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.15 ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รายได้
ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 10,001-20,000 บาท จ านวน 104 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.17   

ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) มากที่สุด คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และด้านความร่วมมือ เท่ากัน  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า สมรรถนะขององค์การ ความร่วมมือของ
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พนักงาน และ การเมืองและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสรุปค าให้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึง
ย่ีโถให้ความส าคัญเก่ียวกับศักยภาพของบุคลากร การท างานเป็นทีม และสภาพแวดล้อมบรรยากาศของศูนย์เด็กเอื้อต่อ
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับบุคลากรที่มี
การพัฒนาความสามารถ ความสามัคคีของบุคลากรทั้งองค์กรจึงได้ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) ปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
มากท่ีสุด  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
มีความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์เด็ก  มีอิสระในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าท า  ที่
ส าคัญเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กมากข้ึน  และให้การสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาศักยภาพของครูและพ่ีเลี้ยง  พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสอนและการดูแลเด็ก ตลอดจนพัฒนา
อาคารสถานที่ มากข้ึน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภโชค  อินทรเรือง (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี ผลการศึกษา  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติมากที่สุด คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  และมีผลน้อยที่สุด 
คือ  ด้านความร่วมมือ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีเป็นเพราะฝ่ายบริหารเป็นพลังผลัดดันการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิมที่เป็นอยู่ ท าให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่า วิสัยทัศน์ มีความชื่นชม ภาคภูมิใจ และได้รับความเคารพนับถือ และจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงาน ท างานบรรลุเป้าหมายงาน ท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะที่สูงข้ึน เพ่ือให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภโชค  อินทรเรือง  (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติมากท่ีสุด  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  และมีผลน้อยที่สุด คือ  ด้านความร่วมมือ  ผลส าเร็จของ
การน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  คือ 
เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพมากท่ีสุด 

2. ด้านสมรรถนะขององค์การ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เป็นเพราะฝ่ายบริหารมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สามารถน าพาพนักงานขององค์กรให้มีความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกและผิด มีความเชื่อในค่านิยมแบบ
ประชาธิปไตย มีจริยธรรม คุณลักษณะที่ดี มีอุดมการณ์ ควบคุมตนเองได้ตระหนักในตนเองโดยผ่านทางบริการทาง
สังคม เคารพตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าคิดกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ร่วมมือกับผู้อื่น
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้ทางเทคนิคในการเพ่ิมศักยภาพตนเองและส่งเสริมให้เพ่ือร่วมงานได้รับความรู้
และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ    แสงรัตนายนต์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา :กรณีศึกษา
โรงเรียนนครนนท์วิทยา2 วัดทินกรนิมิต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ส าคัญได้แก่ ครู ผู้บริหาร 
คุณภาพนักเรียน อาคารสถานที่ ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน 

3. ด้านความร่วมมือ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเทศบาลเมืองบึงย่ีโถให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของครูและพ่ีเลี้ยงของศูนย์เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่ืนตัวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เปิดใ จ
ยอมรับองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ๆ ตลอดเวลา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองวิถีการด ารงชีวิตท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และที่ส าคัญสุดท้ายคือการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนาเดีย เจ๊ะมุ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มลุ่มน้ าสายบุรี อ าเภอรามัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านภาวะผู้น าด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือภาวะผู้น าด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ตามด้วย ภาวะผู้น าด้านการพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานวิชาการ และภาวะผู้น าด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ตามล าดับ 

4. ด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นเพราะฝ่าย
บริหารมีภาวะผู้น าด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตลอดเวลา มีการก าหนดเป้าหมาย การนิเทศ และการ
ประเมินผลด้านการสอน การประสานด้านการใช้หลักสูตร การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนการควบคุมการใช้
เวลาในการสอนการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างมาตรฐานด้านวิชาการการจัด
ให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ แสงรัตนายนต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียน
นครนนท์วิทยา2 วัดทินกรนิมิต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ส าคัญได้แก่ ครู ผู้บริหาร คุณภาพ
นักเรียน อาคารสถานที่ ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของศัตราวิชญ์ เกิดสิน ธ์ุ (2552) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันอาชญากรรมไปปฏิบัติของสถานีต ารวจนครบาล
ภาษีเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย มีระดับปัจจัยสูงสุด รองลงมา ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รองลงมาด้านสมรรถนะของหน่วยงาน และด้านทรัพยากรสนับสนุน มีปัจจัยต่ าสุด  

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติ

ของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีด้านต่างๆ ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยเห็นด้วยต่ าที่สุด และ
สมควรได้รับการปรับปรุงในการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ควรเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความคิดสร้างสรรค์ทางบวก เกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบาย
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติ ให้ครอบคลุมแต่ละฝ่าย ตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจแบบ
บูรณาการหลักการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติ ให้เข้ากับหน้าท่ี และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของ
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เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้สูงข้ึน ท าให้การ
ท างานสนองตอบผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเรื่องต่อไปน้ี 

1. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านการตัดสินใจ การที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ประสบความส าเร็จได้นั ้น ผู ้บริหารจะต้อง เป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าท า มีหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน และเป็นผู้ที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอยู่เสมอ ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องในการตัดสินใจ ควร
มีการต้ังสมมติฐาน ก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนายุทธวิธี การประชุมคณะกรรมการบริหารในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนกลับ 
การประเมินต้องเป็นวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
แนวทางต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ควรจะมีอิสระในการตัดสินใจ  การมอบหมายหน้าที่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตามและง่ายต่อการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

2. ด้านสมรรถนะขององค์การ ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี แก่
ศูนย์เด็กเล็กเพียงพอต่อความต้องการ ฝ่ายบริหารต้องจัดโครงสร้างการแบ่งอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ต้องเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือสลับหน้าท่ี สนับสนุนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมตรงตามลักษณะงาน มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเพ่ือลดข้ันตอนการท างานรวมทั้งเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ บุคลากร
สามารถเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างสะดวก ต้องสร้างบรรยากาศขององค์กรที่เอื้อต่อความสามัคคีเพ่ือร่วมกัน
เดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย 

3. ด้านความร่วมมือของพนักงาน ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านพนักงานเทศบาลเมืองบึงย่ีโถให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของศูนย์เด็กเล็ก ควรจัดกิจกรรมและการประชุมระหว่างข้าราชการ 
ครู และผู้ปกครองนักเรียนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ชุมชนต้องเกิดความรัก ความสามัคคีกับศูนย์เด็ กเล็ก 
กิจกรรมบูรณาการโดยยึดหลัก “หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ” โดยริเริ่มจากฝ่ายพนักงานในการสร้างบรรยากาศพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริงต่อไป 

4. ด้านการเมือง และสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านงบประมาณ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มนักการเมือง และศูนย์เด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ที่ศูนย์ด าเนินการ รวมทั้งประโยชน์ในการสร้างเยาวชนที่ทรงคุณค่าของประเทศ “เด็กวันน้ี คืออนาคตของชาติ” 
การพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้าต้องพึงพาเด็กเล็ก ถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้เด็กเล็กเป็นเด็กที่ เก่ง ดี มี
สุข ประเทศก็ไม่สามารถที่จะก้าวทันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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