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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อรูปแบบการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และปัญหาอุปสรรคการจัด
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานท่ี ตลอดจนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  บริหารจัดการโดยแบ่งตามกระบวนการบริหาร จ านวน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้าน
งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างของเทศบาลต าบลพลา 

แม้จะมีกองการศึกษา มีนักวิชาการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานและก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด แต่ก็ยังขาดแคลนครูต่างชาติที่จะมาพัฒนาเด็กในด้านภาษาต่างประเทศ  
ค าส าคัญ : การจัดการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,คุณภาพการศึกษา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ให้ความส าคัญเรื่องการศึกษาของเด็กโดยในมาตรา 54 

ได้บัญญัติว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง  
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ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย ประกอบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน เพื่อให้เป็นคน
เก่ง คนดี มีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที ่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และจากการที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  จัดการศึกษาเองนั ้น  ย่อมมี
มาตรฐานการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่แตกต่างกันด้านการบริหารงาน 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านการสร้างภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย จากความ
หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน
ตามภารกิจของหน่วยงาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัด
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค าถามในการวิจัย 

 1. รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 2. การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 3. ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
  1.2 การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก2.ด้านบุคลากร 3.ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5.ด้านการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมสนับสนุน 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  1.3 ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
  2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลพลา และปลัดเทศบาล
ต าบลพลา  
  2.2 ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ คือ หัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษาเทศบาล
ต าบลพลา  
       2.3 ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง คือ ครูผู้ดูแลเด็ก  
 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี 

  การวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร เทศบาลต าบลพลา 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 2. ท าให้ทราบถึงการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ทบทวนวรรณกรรม 

 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการอื่นๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 มีคงมีความแตกต่างหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การ
บริหารงาน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมถึงด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชน ล้วนเป็นภารกิจการด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ 

 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานชั้นต้นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม
กัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการน า
ประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย 

มาตรฐานด้านท่ี 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 มาตรฐานด้านท่ี 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 มาตรฐานด้านท่ี 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   

 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
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ปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลา การ
จัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจึงต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัย แต่ละ
ช่วงอายุสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ให้เด็กเล็ก พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา   เด็กเล็ก ตามท่ี ได้รับการ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2. มาตรฐานด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยมีผู้บริหารจัดการศึกษาศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ท่ี 

รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท้ังนี้เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และ
ส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม 

 3. มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และส่งเสริม พัฒนาการ
เรียนรู้ ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
ท้ังภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มี
ความเหมาะสมและปลอดภัย แก่เด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ให้
ผู้ปกครองมีความมั่นใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ พัฒนาเด็กเล็ก การ
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จัดสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกัน การ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับเด็กและ ฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของ
การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความส าคัญ
ในการก่อสร้างอาคาร หรือการปรังปรุงอาคาร สถานท่ี เพื่อจัด การศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 4. มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  ภารกิจส าคัญในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ  การ
อบรมเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน (ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีคุณลักษณะ 
และสมรรถนะตามวัย โดยองค์ รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุขและมีคุณภาพ แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบท  และ
วัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น  และส่งเสริมความรัก เอื้ออาทร ของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ในการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม  และส่งเสริม
สนับสนุนกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเป็นการระดมความร่วมมือท้ังทรัพยากรและการ
ลงทุนทาง สังคมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ส่งเสริมความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ  ชุมชนท้องถิ่น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นท่ียอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพของชุมชนและ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

 6. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ  และได้
มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย
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อย่าง ครอบคลุม กว้างขว้าง เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ
พื้นท่ีให้มีการบริการจัด การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดของบรูเนอร์ว่า (อ้างถึงใน หยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์: 2556. 

สื่อออนไลน์) การศึกษาว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า เด็กทุกระดับชั้นมีการ
พัฒนาสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาใดก็ได้ ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็ก การเรียนตามแนวคิดของบรูเนอร์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 4.1 ขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า เป็นขั้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสาทสัมผัส ดู
ตัวอย่างและการท าตาม ตั้งแต่ช่วง แรกเกิดจนถึง 2 ปี เช่น เด็กเล็กนอนในเปลและเขย่า
กระดิ่ง ขณะท่ีเขย่ากระดิ่งบังเอิญกระดิ่งตกข้างเปล เด็กจะหยุดนิดหนึ่งแล้วยกมือขึ้นดู 
เด็กท าท่าทางประหลาดใจ และเขย่ามือเล่นต่อโดยไม่มีกระดิ่ง เพราะเด็กคิดว่ามือคือ
กระดิ่ง กระดิ่งแทนประสบการณ์ด้วยการกระท า ขั้นนี้ตรงกับขั้น sensory ของพีอาเจต์ 
 4.2 ขั้นการเรียนรู้ด้วยการลองดูและจินตนาการ เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้ในการ
มองเห็น และใช้ประสาทสัมผัสต่างๆจากตัวอย่างของพีอาเจต์ คือ เมื่อเด็กอายุมากขึ้น 2-3 
เดือน ท าของเล่นตกข้างเปล เด็กมองหาของเล่น ถ้าผู้ใหญ่แกล้งหยับเอาไปเด็กจะร้องไห้ 
กล่าวได้ว่าเด็กมองหาของเล่นและร้องไห้ หงุดหงิด เมื่อไม่พบของ 
 4.3 ขั้นการเรียนรู้โดยการใช้สัญลักษณ์ เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถเข้าใจการเรียนรู้สิ่งท่ี
เป็นนามธรรมต่างๆได้ เป็นการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล 
และในท่ีสุดจะเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือคือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสามารถ
เข้าถึงความรู้ ข้อมูลและทัศนคติต่าง ๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ก าหนดเป็น
ค าถามปลายเปิด ให้อิสระในการตอบค าถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

  



8 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัย
สามารถสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ว่า มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเอง และให้ความส าคัญกับรูปแบบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาเด็กในพื้นท่ีให้เติบโตสมวัย 
ประกอบด้วย 6 องค์กรประกอบ1) ขอบข่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระบวนการบริหาร 
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการท างานเป็นทีม 2) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีพัฒนาการ
ท่ีสมวัย ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 3) กลไกการด าเนินการ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมกรรมบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ         ท่ี เกี่ยวข้อง 4) การบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคาร สถานท่ี 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ ด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชน 5) 

การประเมินผล คุณภาพภายในสถานศึกษา 6) เง่ือนไขความส าเร็จ ผู้บริหารท้องถิ่นมี 
 วิสัย ทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังครู
ผู้ดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน  

 การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 6 ปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่  1) ด้านการ
บริหารงาน ท่ีมีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้มีมาตรฐาน  และมี
คุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการ
บริหารงาน และด้านการบริหารงบประมาณ 2) ด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาการศึกษา จึงมีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดไปอบรม สัมมนา เพิ่มทักษะ 
ความรู้ อยู่อย่างต่อเนื่อง การจะพัฒนา การศึกษาต้องเริ่มจากการพัฒนาคนเป็นอันดับ 3) 
ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพลามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้อ
อาทร เทศบาลต าบลพลา มีความท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย โดยอาคารเรียนเป็นแบบชั้น
เดียว และเพียงพอเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ
เด็ก 4) ด้านงานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเด็ก
ปฐมวัย โดยให้การสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ



9 

เรียนรู้ให้เด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพลา ได้ตามศักยภาพ  
โดยให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และส่งเสริมวินัยเชิงบวก ให้เหมาะสมตามวัย และการเรียนแบบพัฒนาทักษะ
สมองส่วนหน้า หรือท่ีเรียกว่า  EF 5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลต าบลพลามี
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นระยะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่อง 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย เทศบาลต าบลพลามีการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสร้างเครือข่ายเริ่ม
ตั้งแต่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วย
ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้อง
ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค  

 ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่าขาดแคลนบุคลากรด้าน
ภาษาหรือครูต่างชาติ ท่ีจะเข้ามาเสริมทักษะด้านภาษาในการพัฒนาเด็ก  

อภิปรายผลการวิจัย 

 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษาเป็นขบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกระบวนการหา
ความรู้และประสบการณ์ทุกอย่างท่ีได้รับตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว  

 การจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการบริหารงานเทศบาลต าบลพลา สอดคล้องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ระบุว่า การบริหารงานอย่างเป็นระบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพส าหรับคนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบูรณาการการด าเนินชีวิตได้ 
 ด้านบุคลากร  สอดคล้องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมี
คุณภาพ ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 
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สถานท่ี และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ท้ังภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้อง
ค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรงถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็ก  

 ด้านงานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรเด็กสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ เจอร์
ลอมบรูเนอร์ เชื่อว่า เด็กทุกระดับชั้นมีการพัฒนา สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาใดก็ได้ ถ้ามี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น 1) ขั้นการเรียนด้วยการ
กระท า 2) ขั้นการเรียนรู้ด้วยการลองและจินตนาการ 3) ขั้นการเรียนรู้โดยการใช้
สัญลักษณ ์

 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน ควรมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และ ระดับภาค เพื่อพัฒนา
เด็กเล็กให้มีศักยภาพ 

 ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีปัญหาด้านบุคลากร แม้จะมีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการ
ศึกษา ปฏิบัติงานภายใต้การด าเนินงานของส านักปลัด ท าให้การจัดการศึกษามีความ
คล่องตัว แต่ก็ยังขาดแคลนครูต่างชาติท่ีจะมาพัฒนาเด็กในด้านภาษา 

บทสรุป 

 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ต้องด าเนินการตามรูปแบบ มีการ
บริหารงาน การพัฒนาด้านบุคลากร อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย งาน
วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ังการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งล้วนแต่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถวัดได้ด้วยพัฒนาการของเด็กท่ี
เติบโตสมวัยท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ การเร่ิมต้นของพัฒนาการเด็กเล็กจึงมี



11 

ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปลูกฝังให้ครบทุกด้าน เนื่องจากเป็นวัยท่ีก าลังจดจ าเรามักจะ
เปรียบเด็กเหมือนผ้าขาว อยากให้เป็นสีอะไรก็ใส่สีนั้น ดังนั้น ถ้าอยากให้เด็กเติบโตสมวัย 
มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อไป ในส่วนของการขาดแคลนบุคลากรด้านภาษา
ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนวทางในการด าเนินการผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบการจ้างครูต่างชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปอย่าง
เหมาะสมก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และพัฒนาเด็กๆต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

 2. ควรให้บุคลากรครูอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะอยู่เสมอ โดยการหมุนเวียน 
สับเปลี่ยนกัน เพื่อท่ีจะได้รับความรู้ และทักษะ น ามาพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่อไป 

ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาพรวมหรือหลาย ๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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