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บทความการวิจัย 
 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
 

        วันดี  ศรีรัตน์ 
        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการส านักการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือนักวิชาการศึกษา  
ผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลโคกกลอย  และผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เป็นจ านวนทั้งสิ้น 72 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ทางสถิตคิ่าความถ่ี (Frequency) และค่า ร้อยละ (Percentage) 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1.ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากรที่เป็นผู้มีจิตใจดีและรักเด็ก และมี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก  
 2.ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีบริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัวที่แยกห่างจากบริเวณ
พ้ืนที่ส าหรับเด็กพอสมควร  
 3.ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และมี
การจัดให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้วย การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และระดับพัฒนาการของเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดโภชนาการส าหรับเด็กให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 
หมู่ อย่างเพียงพอ  
 4.ด้านการสนับสนุนจากชุมชน มีการเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมจัดท ากิจกรรมกับศูนย์ ทั้งนี้ อาจสืบ
เนื่องมาจากการเข้าถึงระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีการสื่อสารตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอย่างดี และมีส่วนน้อย
ที่มีความเห็นว่า ผู้ปกครองเด็กเคยร้องเรียนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองเคยรายงานเรื่อง
ความประพฤติของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา หลักสูตร และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือและปรับปรุงแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาขอบเขตที่จะศึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข
ให้ข้อเสนอแนะ ด้านความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และความถูกต้องของภาษา 
 5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

 

การสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรฐานด าเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต 
สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ด้าน  
  1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
  2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
  3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
  4. ด้านการสนับสนุนจากชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงาตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านบุคลากร/การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย ตามมาตรฐานการเนิน
งาน ด้านบุคลากร/การบริหารจัดการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากรที่
เป็นผู้มีจิตใจดีและรักเด็ก และศูนย์ฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 100.0 
และ มีส่วนน้อยที่มีความเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินตนเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนย์ฯ ทุกปี คิดเป็นร้อยละ 63.89 
  2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
     การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าศูนย์ฯ มีบริเวณสถานที่
ประกอบอาหารหรือห้องครัวที่แยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่ส าหรับเด็กพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 100.0 และ มี
ส่วนน้อยที่มีความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพื้นท่ีที่เสี่ยงต่ออันตราย คิดเป็นร้อยละ 36.11 
  3. ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 
     การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ฯมีการจัดให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้วย การ
จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการของเด็ก และ
ศูนย์ฯจัดโภชนาการส าหรับเด็กให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100.0 
รองลงมา คือ ในการจัดห้องเรียนมีการก าหนดคุณลักษณะที่    พึงประสงค์และการพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย
ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาและการจัดกิจกรรมประจ าวันของเด็กมีการปรับเปลี่ยนใน
หลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาการของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 98.61 
  4. ด้านการสนับสนุนจากชุมชน 
     การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
เชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมจัดท ากิจกรรมกับศูนย์ฯ คิดเป็นร้อยละ 100.0 และ มีส่วนน้อยที่มีความเห็นว่า
ผู้ปกครองเด็กเคยร้องเรียนการด าเนินงานของศูนย์ฯ และผู้ปกครองเคยรายงานเรื่องความประพฤติของ
บุคลากรศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 55.66 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดการศึกษา และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล โคกกลอย จังหวัดพังงา 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ในด้านต่างๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีบุคลากรที่เป็นผู้มีจิตใจดีและรักเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากบุคลากรได้รับการอบรมตามหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์และสามารถน าเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในศูนย์ตามมาตรฐาน
การด าเนินงาน และมีส่วนน้อยที่มีความเห็นว่าศูนย์ฯ มีการประเมินตนเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ
จัดการศึกษาศูนย์ฯ ทุกปี ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก ขาดความรู้เรื่องการประเมินตนตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน หรือขาดความเข้าใจว่าต้องมีการประเมินตนเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพตามที่มาตรฐาน
การด าเนินงานเพื่อความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัวที่แยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่ส าหรับเด็กพอสมควร ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่องมาจาก การบริหารจัดการของศูนย์สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และความเป็นสัดส่วน เพ่ือให้มีสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อเด็กในศูนย์ และมีส่วนน้อยที่มีความเห็น
ว่า ศูนย์ฯ อยู่ในพื้นท่ีที่เสี่ยงต่ออันตราย ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่าย
โอนมา จึงท าให้การหาพ้ืนที่ในการสร้างอาคารหรือด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ความต้องการและ
ความเหมาะสม ดังนั้น อาจให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดย
ร่วมกับคณะผู้บริหารที่ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการหางบประมาณเพ่ือสร้างอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมไม่เสี่ยงกับอันตรายต่อเด็กเล็ก และเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม 
 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ฯมีการจัดให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรง
ด้วย การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการของเด็ก 
และศูนย์ฯจัดโภชนาการส าหรับเด็กให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก
การบริหารจัดการด้านวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง   12 มาตรฐาน จึงท าให้มาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านวิชาการของศูนย์มีการบริหารจัดการที่ดีรองลงมา คือ ในการจัดห้องเรียนมีการก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา และการจัดกิจกรรมประจ าวันของเด็กมีการปรับเปลี่ยนในหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาการของเด็ก 
ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก การที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ
ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยของเด็กได้ดี ประกอบกับได้รับการ
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อบรมจากการส่งผู้ดูแลเด็กอบรมของกรมฯที่จัดอบรมเรื่องการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการเป็นผู้ดูแลเด็กที่ดีและจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร 
 4. ด้านการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
การเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมจัดท ากิจกรรมกับศูนย์ฯ ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการเข้าถึงระหว่างครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครองมีการสื่อสารตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้
ผู้ปกครองรับทราบและให้ความร่วมมือกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดี และมีส่วนน้อยที่มีความเห็นว่า
ผู้ปกครองเด็กเคยร้องเรียนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองเคยรายงานเรื่องความ
ประพฤติของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมกับทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือไม่ได้รับความเข้าใจหรือการสื่อสารจากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ดี จึงท าให้เกิดการ
ร้องเรียนของผู้ปกครองขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ควรส ารวจจ านวนครูผู้ดูแลเด็กเล็กและจ านวนเด็กเล็กตามความเป็นจริง
แล้วรายงานจ านวนครูผู้ดูแลเด็กและจ านวนเด็กเล็กที่ถูกต้องเพ่ือความเหมาะสมและเพียงพอกับอัตราที่ได้รับ
ในแต่ละป ี
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
 ควรปรับปรุงด้านพ้ืนที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ให้อยู่ ในที่ เสี่ยงอันตราย โดยให้คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานของศูนย์ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 
 ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญกับผู้ดูแลเด็กในด้านเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยให้ผู้ดูแล
เด็กทุกคนได้สับเปลี่ยนการเข้ารับการอบรมของกรมฯ เพ่ือจะได้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และ ควรมีการประเมินตนเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กทุกปี 
 4. ด้านการสนับสนุนจากชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองควรมีการสื่อสารและมีการประชาสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน ตลอดจนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและการขอความร่วมมือและการขอรับการสนับสนุน การมี
ส่วนร่วมจากชุมชนเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึงเพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 

 


