
306 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 2 July - December 2021 

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 

Child Development Center Management, Khammuang Sup-District Municipality, 

Khammuang District, Kalasin Province 
 

ญาตาว ีเทียบจันทกึ 

Yatawee Thiabchanthuek 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: yatawi9856@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง 

อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 2) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำ

มวง จังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ อาชีพการวิจัยนี ้เปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากร

ประกอบดวย ผูปกครอง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 

110 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย (Simple random Sampling) จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ โดยรวม อยูในระดับมากสวนพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงอันดับจากคาเฉลี่ย

มากสุดจนถึงคาเฉลี่ยต่ำสุดตามลำดับ ดังนี้ ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ดานบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 2) การเปรียบเทียบ

การจัดการ ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษาและอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To explore the Child Development Center management, 

Khammuang Sub-district Municipality, Khammuang District, Kalasin Province. 2) To compare the Child 

Development Center management, Khammuang Sub-district Municipality, Khammuang District, Kalasin 

Province was classified by gender, degree and career. Research methodology was survey the Child 

Development Center management, Khammuang Sub-district Municipality, Khammuang District, Kalasin 

province. The Population, totaling parents of the children studying in the child development center, 

Khammuang Sub-district Municipality, Khammuang District, Kalasin Province, included 110 participants. 

Samples, included 86 participants, obtained of Simple random Sampling, technique comprised of 5-level 

estimation questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, standard deviation mean 

and t-test. 
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 The data analysis revealed that 1) the overall satisfaction in the child development center 

management was in high level. The result of satisfaction in each subject were also in high level shown 

in the rank from the highest to the lowest percentage: ( 1) Community collaboration and Support ( 2) 

Personnel and Management (3) Facility, Environment and Security (4) Academic and curricular activities. 

2) The comparison revealed that statistics differed statistically in 0.5 level. 
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บทนำ 

เด็กเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาและมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนา

เด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาการพัฒนาเด็กจะตองเริ่มตั้งแตปฏสินธิจนถึงวัย

กอนเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา นั่นคือ จะตองพัฒนาตั้งแตหลังคลอดจนถึง 6 ขวบ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กในวัยดังกลาว 

โดยเฉพาะ อยางยิ่งชวง 2 ขวบแรก เปนชวงท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน จึงควรไดรับการเลี้ยงดู จากครอบครัว

อยางใกลชิด เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาการในดาน สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพตลอดจนคุณลักษณะนสิัย

พ้ืนฐานตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวของเด็กจะตอเน่ืองมา จนถึงวัยกอนเขาเรียน คือ ชวง 3-5 ขวบ เปนชวงท่ีเด็กเริ่มออก

จากบานไปสูสถานศึกษา 

ดานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในสถาบันครอบครัวน้ัน ผูปกครอง เปนองคประกอบท่ีสำคัญอยางยิ่งอีก

ประการหนึ่ง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กคือบานและโรงเรียน ถาหากเด็กไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่ถูกตองจาก

โรงเรียน เมื่อไดรับการสงเสริมสนับสนุนเปนการเสริมแรงจากผูปกครองเด็ก จะเกิดความพรอมในการเรียนรูและเกิดการ

พัฒนาในทุก ๆ ดาน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ดังนั้นผูปกครองควรเขามามีบทบาทในการสนับสนุน 

สงเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเขามามีสวนรวมรับรูการดำเนินงานและเสนอทางในการจัดการศึกษาโดยเขามา

มีสวนในการรูการดำเนินงานและเสนอแนวทาง ในการจัดการศึกษา เน่ืองจากจุดมุงหมายของโรงเรียนและจุดมุงหมายของ

ผูปกครองตางก็จะมุงพัฒนาตัวเด็กไดพัฒนาความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาทั้งนี้ เพื่อให

สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย สงเสริมความใกลชิดระหวางบาน วัด โรงเรียนและชุมชน รวมมือกันปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมหลอหลอมใหเยาวชนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข จัดการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ 

อยางเปนสัดสวนสมดุลกันใหเปนไปตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ใหผู เรียนสามารถเรียนรู  โดยถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญที่สุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปนสถานที่หนึ่งซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคา การ

ดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองจัดการศึกษาและพัฒนา

เด็กเล็กในชุมชนทองถ่ินใหมีความพรอมและมีศักยภาพตามวัย ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 289บัญญัติไววาใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความตองการภายในทองถิ ่นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ

มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติและคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมูิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ินประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมความตองการของทองถิ ่นและ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) บัญญัติใหเทศบาลเมืองพัทยาและ

องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจที่ในการจัดการศึกษา (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2549: 19-20) กลาวคือ 

องคการปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูปกครองที่มีในทองถิ่นใหเปนคนเกง คนดี

และมีความสุขทั้งใจและกาย โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ ใครอยากรูเรื่องอะไร ตองไดรู ใคร
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อยากเรียนเรื่องอะไรตองไดเรียน เพื่อสรางสงัคมทองถิ่นใหสังคมแหงการเรียนรูผูปกครองที่มีจะไดมีการเรียนรูตลอดชวิีต 

เพราะการจัดการศึกษาเปนหนทางที่จะนำไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เมื่อผูปกครองที่มีไดรับการพัฒนายอมสงผลให

การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานก็จะประสบความสำเร็จตามไปดวย (ปรัศนี เจริญใจ, 2551: 2) 

เทศบาลตำบลคำมวง ในปจจุบัน ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนจำนวน 1 แหง ตั้งแตปพ.ศ. 2551 มีครูผูดูแลเด็ก

เล็กท้ังหมด 8 คน มีนักเรียนท้ังหมด 110 คน มีพอบาน 2 คน แมบาน 2 คนและแมครัว 1 คน รับนักเรียนอายุระหวาง 2-

5 ขวบ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลเพียงอยางเดียว เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคำมวงเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ของกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและตอบสนองความตองการของชุมชน แตเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ไดกำหนดการเปลี่ยนแปลงหลายประการซึ่งเปนประเด็นที่ตองทำความ

เขาใจระหวางบานกับโรงเรียน ครูและผูปกครอง เปรียบเสมือนผูนำทางของเด็กท่ีจะตองรวมมือกันปรึกษาหารือกันรวมถึง

รับทราบปญหาของกันและกัน หาทางรวมมือกันในการที่จะทำใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางการ อารมณ สังคม 

และสติปญญาตามแนวทางที่ถูกตองซึ่งเปนประโยชนท้ังตอตนเอง และสวนรวมสอดคลองกับรศี ทองสวัสดิ์ (2529: 52) 

กลาววา ผูปกครองมีสวนชวยสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีใหแกเด็กในสถานศึกษาสำหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา

จะจัดการศึกษาในรูปแบบใดก็ยอมข้ึนกับผูปกครองประสงคใหลูกหลานของตนไดอานออกเขียนไดเปนสำคัญและมองเห็น

การจัดประสบการณใหกับเด็กในลักษณะของการเตรียมความพรอม ซึ่งตองมีการจัดกิจกรรมการเลนรวมอยูมากถาเปน

เรื่องไรสาระก็จะเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการพัฒนาเด็ก ในทางตรงกันขามหากผูปกครองมีความรูความเขาใจประโยชนท่ี

เด็กจะ ไดร ับทั ้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาก็จะเปนชองทางใหมของการสงเสริมใหสถานที ่นั ้นจัด

สภาพแวดลอมที่ดีและถูกตองแกเด็กในปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคำมวงไดมีการดำเนินงาน โดยการ

บริหารงาน 4 ดาน คือดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรและดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนผูทำการศึกษาจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังน้ี 

เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนำผลการศึกษาไปใชแนวทางในการปรับปรุงแกไขจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสอดคลองกับความตองการของชุนชมและเพ่ือใหการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลกรในดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวงอำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือท่ีผู

ศึกษาจะนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ดานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ใหมีคุณภาพและยังสามารถนำผลวิจัยไปกำหนดนโยบาย เปาหมาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษามุงศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอ

คำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2553: 2) 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ต่ำกวาปริญญาตร/ีเทียบเทา 

2.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 

3. อาชีพ 

3.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

3.2 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ ในดาน 4 ดาน คือ 

1. ดานบุคลากรการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

4. ดานการมสีวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ  

ผูศึกษาไดดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวงจังหวัดกาฬสินธุ 

ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3 ดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ โดยมีประเด็นท่ีทำการศึกษาท้ังหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ดานอาคาร
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สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี ้จะเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญตอการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำวง อำเภอคำวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยการกำหนด

แนวทางดำเนินงานในภารกิจ 4 ดาน มีการกำกับติดตามและประเมินผลอยางจริงจังจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ 

เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาเด็กเล็กท่ีจะเจริญท้ังดาน รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา เติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาคนควาในการจัดการศึกษาในรูปแบบวิธีศึกษาคนควาอื่น เชน การศึกษาคนควาเชิง

คุณภาพ หรือการศึกษาคนควาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งจะทำใหไดขอมูลในเชิงลึกอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

เด็กเล็กอยางแทจริง 

2.2 ควรมีการศึกษาคนควารูปแบบการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบ

ความสำเร็จเปนรูปแบบในการศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาและพัฒนา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
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