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บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาสภาพการด าเนิ นงานศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ ก สั งกัด
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื องก าแพงเพชร อ าเภอรั ตภู มิ จังหวัดสงขลา และ 3) เพื่ อหาแนวทางพัฒนา การ
ดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุ่มประชากร
ที่ ศึ กษากลุ่ ม หลักคื อ ผู บ้ ริ หารเทศบาล ผู บ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ ห าร ครู ผู ้ดู แลเด็ ก และ
ผูป้ กครองนักเรี ยน ของศู นย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมื องกาแพงเพชร อาเภอรัตภู มิ จังหวัดสงขลา
จานวน 43 คน สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีพรรณนาเชิงเนื้ อหาเพื่อสรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาพ
และปั ญ หาการด าเนิ น งานเพื่ อน าไปสู่ แนวทางการพัฒ นาศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื อ ง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา พบว่า ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ มีความเหมาะสมด้านบุคลิ กภาพและการแสดงออก
เช่น สุ ภาพอ่อนโยน รักเด็ก พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้ม ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม สถานที่รอบบริ เวณ
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ กถู กสุ ขลักษณะ เช่ น ห้ องน้ า ห้ องส้ วม อ่ างล้างหน้า ด้านวิชาการและกิ จกรรมตาม
หลักสู ตร มีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุ น
ของชุมชน มีการดาเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
2. ปั ญ หาการด าเนิ นงานศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื องก าแพงเพชร อ าเภอรั ตภู มิ
จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ครู ผดู ้ ูแลเด็กขาดทักษะการดาเนินงาน ครู ผดู ้ ูแล
เด็กที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาปฐมวัย ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย อุปกรณ์ที่จาเป็ น เช่น
*มหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
**อาจารย์ ประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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ที่นอน อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องมีการเสื่ อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ มีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ
บางรายการชารุ ดหรื อเสื่ อมสภาพ สถานที่จดั การเรี ยน การสอนคับแคบโดยเฉพาะศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
คอกช้าง หมู่ที่ 13 เพราะเป็ นสถานที่ ที่อยู่ในโรงเรี ยนบ้านห้วยสมบู รณ์ ยากต่อการดาเนิ นการปรั บปรุ ง
เนื่ องจากมี พ้ืนที่ จากัด ซึ่ งเทศบาลกาลังทาการแก้ไขโดยมี โครงการจะย้ายศูนย์น้ ี มายังที่ ใหม่ ซึ่ งขณะนี้
กาลังดาเนิ นการก่ อสร้ าง ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร สื่ อการเรี ยนการสอนไม่ เพี ยงพอต่ อ
จานวนเด็ กและขาดความทันสมัยไม่ ท นั ต่อเหตุ การณ์ และด้านการมี ส่ วนร่ วมและการสนับสนุ นจาก
ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการประชุ มค่อนข้างน้อย
3. แนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภู มิ จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านบุ คลากรและการบริ หารจัดการ ควรจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ เพื่ อพัฒนา
ความรู ้ และประสบการณ์ อีกทั้งมี การบู รณการเพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีศ กั ยภาพเพิ่ มขึ้ น ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรจัดสรรเพิ่มเติมหรื อซ่ อมแซม เพื่อประสิ ทธิ ภาพของ
การใช้งาน และมีให้ครบตามจานวนเด็ก ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ควรดาเนิ นการจัดหาสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเหมาะสมตามวัยของเด็กและมีจานวนให้เพียงพอต่อจานวนเด็กด้านการมีส่วน
ร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน ควรจัดการประชุ มร่ วมกันระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับคณะกรรมการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง ผูป้ กครองเครื อข่ายก่อนเปิ ดเทอมหรื อตามความจาเป็ น เหมาะสม เพื่อนา
ความคิดเห็ นไปพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่าง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของชุ มชนในพื้นที่รวมทั้งสามารถติดต่อประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนผูป้ กครองเด็กหรื อ
ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
Abstract
This research aimed 1) to study the child development center under the municipal register
Rattaphum Songkhla 2) to study the problem of the child development center under the municipal
register Rattaphum Songkhla and 3). development guidelines for the Child development center under
the Municipal Kamphaeng Phet Province Rattaphum demographic group is studying municipal
administrators, school administrators, teachers, board administrators and the parents of the child
development center under the municipality. Go To the development of child care centers under the
Municipal Rattaphum Kamphaeng Phet Province findings showed.
1. The Child Development Center of the Municipality Rattaphum Kamphaeng Phet Province
found that the staff and management have the right personality and expression as gentle eloquence
smiling kids love the building and the Environment. Around child development centers, such as
sanitary toilet, washbasin and academic activities in the curriculum, teaching materials are adequate and
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appropriate for the age of the child on the involvement and support of the community is organized. The
educational activities Public relations activities thoroughly
2. small home Khok Chang Moo 13, because the place is in school Huay completely difficult
to continue to improve due to the limited space in which municipalities are working to resolve a project
to move the center to the new one, which is currently under construction side. fairs and events
Curriculum materials, instructional insufficient number of children and lack of modernization before
the event and the participation and support of the community to participate in the meeting quite a few.
3. Develop the Child Development Center under the Municipal Rattaphum Kamphaeng Phet
Province found that the staff and management should be held a workshop to develop knowledge and
experience as well as the integration to development and learning. taught there ages appropriate The
feedback to improve performance and create a good relationship between child development centers of
local communities, including inviting the public to contact the parents or the public attending events
regularly.
คาหลัก : สภาพการดาเนินงาน, แนวทางการพัฒนา, ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
คานา
เด็กปฐมวัยที่ ตอ้ งพึ่ งพาผูเ้ ลี้ ยงอบรมเลี้ ยงดู บนพื้ นฐานที่ สนองความต้องการของเด็กที่ ตอ้ งการ
ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจ และความจาเป็ นเพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปั ญญาอย่างสมดุ ลต่อเนื่ องไปพร้ อมกันทุ กด้าน รั ฐได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการจัด
การศึ กษาสาหรับเด็กปฐมวัยเพราะการพัฒนาเด็กในวัยนี้ เป็ นช่ วงเวลาสาคัญสาหรับพัฒนาการทางสมอง
หากสมองได้รับการกระตุน้ และพัฒนาอย่างถูกวิธีในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะทาให้พฒั นาการทุกด้าน
สมบู รณ์ เต็มที่ เป็ นรากฐานของชี วิตอันมัน่ คงที่ จะเป็ นคนดี คนเก่ งและคนที่ มี ความสุ ข พร้ อมที่ จะท า
ประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติได้ (ขวัญชนก กุลชะโมริ นทร์ . 2557 : 1)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ดาเนินการใน
ระยะแรกยังไม่ มีความพร้ อมในด้านต่าง ๆ มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงบประมาณการต่อเติ มอาคาร
สถานที่ การก่ อสร้ างและบุ คลากรที่ ขาดความรู ้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริ หารจัดการกับระบบ
ดูแล ตลอดจนยังขาดงบประมาณในด้านเครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ ปั ญหาของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กคือ ด้านอาคารสถานที่ เทศบาลแต่ละแห่ งได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่แล้ว ปั ญหาที่
ตามมาคือ ด้านบุคลากรที่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาเด็กเล็ก ส่ วนด้านอาคารสถานที่และ
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ความปลอดภัย ด้านตัวอาคารสถานที่ที่ใช้เป็ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาลมีพ้ืนที่คบั แคบและไม่สามารถ
ขยายพื้นที่เพื่อรองรับจานวนเด็กเล็กที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนิ นงานและแนวทาง พัฒนา
ศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ก สั งกัดเทศบาลเมื องก าแพงเพชร อาเภอรั ตภู มิ จังหวัดสงขลา ผลการศึ กษาที่ ได้จะ
น าไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการด าเนิ นงานและพัฒนาศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื อง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ หาร และครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน 10 คน
2) กลุ่มผูป้ กครองนักเรี ยน ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา จานวน 33 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
interview) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ท าการออกแบบและสร้ างแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับสภาพการดาเนิ นงานและแนวทางการพัฒนาศู นย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยเครื่ องมือได้ผา่ นการตรวจสอบ แก้ไข และ
คาแนะนาจากประธานที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระและผูท้ รงคุณวุฒิ เมื่อต้องนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การอนุ ญาตจากประธานที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระแล้วจึงได้ดาเนิ นการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
ไว้ในงานวิจยั
3. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ โดยกาหนดให้ตอนที่ 1 - 2 เป็ นแบบสอบถาม
และตอนที่ 3 - 4 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปั จจัยส่ วนบุ คล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน อาชี พหลัก ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด และจานวนบุตรหลานที่ส่งเข้าเรี ยน
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 3 สั มภาษณ์ เกี่ ยวกับปั ญหาการด าเนิ นงานศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื อง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
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ตอนที่ 4 สัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Description Statistics) เพื่อ
อธิบายปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการพรรณนาเชิ งเนื้ อหาเพื่อ
สรุ ปและวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ แสดงให้เห็ นถึ งสภาพการดาเนิ นงานและปั ญหาในการดาเนิ นงาน ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ลนั้นจะน าไปสู่ บทสรุ ปของแนวทางการพัฒนาศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ ก สั งกัดเทศบาลเมื อง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เน้นศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมื องกาแพงเพชร อาเภอรัตภู มิ
จังหวัดสงขลา
2. วิเคราะห์ปัญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
3. เสนอแนวทางพัฒนาการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผล
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครองนักเรี ยน ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สรุ ปได้ดงั นี้
ผูป้ กครองนักเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกร
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน 1 คน
จากการศึกษาสภาพการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอ รัตภูมิ
จังหวัดสงขลา จานวน 4 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ผูป้ กครองนักเรี ยนเห็นด้วยกับความเหมาะสมด้านบุคลิกภาพ
และการแสดงออก เช่น สุ ภาพอ่อนโยน รักเด็ก พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นลาดับแรกตามด้วยมีความรู ้
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เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ และครู ผดู ้ ูแลเด็กที่สาเร็ จการศึกษาด้านปฐมวัยเป็ น
ลาดับสุ ดท้าย
2. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ผูป้ กครองนักเรี ยนเห็ นด้วยกับสถานที่ รอบบริ เวณศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กถูกสุ ขลักษณะ เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างหน้า เป็ นต้น เป็ นลาดับแรก ตามด้วยสถานที่การ
จัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม และจิตใจ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนเพียงพอต่อเด็ก เช่น ที่นอน ตู ้
เสื้ อผ้า ชั้นวางรองเท้า โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน เป็ นต้นเป็ นลาดับสุ ดท้าย
3. ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ผูป้ กครองนักเรี ยนเห็ นด้วยกับสื่ อการเรี ยนการสอน
เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็ นลาดับแรก ตามด้วยการจัดการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โดยสอนเนื้อหาทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการ
จัดทาหลักสู ตรการศึกษาแผนการเรี ยนการสอนและบันทึกหลังการเรี ยนการสอนเป็ นต้นเป็ นลาดับสุ ดท้าย
4. ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนของชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยนเห็นด้วยกับมีการดาเนินการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง เป็ นลาดับแรก และชุ มชนมีส่วนร่ วม และ
สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นลาดับสุ ดท้าย
การศึกษาการดาเนิ นงานศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จากการสังเกตการดาเนิ นการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก
จานวน 3 ศูนย์ มีดงั นี้
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดบ้ านใหม่ ท่ ุงคา หมู่ที่ 8
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านบุคลิ กภาพและการแสดงออก
เช่ น สุ ภาพอ่ อ นโยน รั ก เด็ ก พู ดจาไพเราะ ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส มี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถในการด าเนิ นงานระดับหนึ่ งและครู ผู ้ดู แลเด็ กที่ ส าเร็ จการศึ กษาด้านปฐมวัยมี ความรู ้
ความสามารถโดยสาเร็ จการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงตามตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่จดั การเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม โดย
ส่ วนหนึ่ งได้รับความช่ วยเหลื อด้านอาคารสถานที่ เรี ยนจากวัดใหม่ทุ่งคา แต่ขนาดห้องมีความคับแคบไม่
สามารถรองรับจานวนเด็กที่ เพิ่มขึ้ นในอนาคตได้ทาให้เกิ ดอุปสรรคต่อการจัดกิ จกรรมด้านต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กถู กสุ ขลักษณะ เช่ น มี ห้องน้ า ห้องส้วม อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ จาเป็ นเพียงพอต่อ
เด็ก แต่มีสภาพแวดล้อมด้านหลังอาคารเรี ยนที่ เป็ นที่พกั อาศัยของคนงานชาวพม่าทาให้ภูมิทศั น์ดา้ นหลัง
อาคารดูสกปรกไม่น่ามอง
3. ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ได้แก่ บุ คลากรครู มีการจัดทาแผนการเรี ยนการสอน
และบันทึ กหลังการเรี ยนการสอน ในแต่ละวันและสัปดาห์ หลังจากที่ได้มีการดาเนิ นงานสื่ อการเรี ยนการ
สอนเพี ยงพอและเหมาะสมกับ วัยของเด็ ก แต่ สื่ อที่ ท ั น สมัยไม่ เพี ยงพอ ดั งนั้ นต้ องมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงให้ ท ันต่ อเหตุ การณ์ ควรมี การพัฒนาความรู ้ ใหม่ ๆ อี กทั้งการจัดการเรี ยนการสอนของ
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ครู ผูส้ อนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ต้องมี เนื้ อหาทางด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของท้องถิ่ นที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุ มชน และทันต่อโลก สนองตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เป็ น
ต้น และมีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับความเป็ นไทย ความเป็ นผูม้ ีมารยาทของคนไทย และพิธีต่าง ๆ
ในท้องถิ่น ส่ งเสริ มด้านภาษาสากลแก่เด็กในการเข้าสู่ สังคมโลก เช่น ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
4. ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุ นของชุ มชน ได้แก่ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมทาง การศึกษา
โดยการประชาสั มพันธ์ กิ จกรรมอย่างทั่วถึ ง และสนั บสนุ นและผลักดันให้ ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมในการ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก ในด้านต่ าง ๆ ให้เกิ ดการบู รณาการร่ วมกัน เช่ นมี การสร้ าง
เครื อข่ายผูป้ กครอง ในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแก่เด็ก มีคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในการ
ร่ วมจัดการศึกษา เป็ นต้น
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนองกวางข้ อง หมู่ที่ 13
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านบุคลิ กภาพและการแสดงออก
เช่ น สุ ภาพอ่ อนโยน รั ก เด็ ก พู ดจาไพเราะ ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส มี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถในการด าเนิ นงานระดับหนึ่ งและครู ผู ้ดู แลเด็ กที่ ส าเร็ จการศึ กษาด้านปฐมวัย มี ความรู ้
ความสามารถโดยสาเร็ จการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงตามตาแหน่ งที่ปฏิ บตั ิแต่ยงั มีบุคลากรที่ยงั ไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในหลักสู ตรปฐมวัยโดยต้องให้บุคลากรเหล่านี้ ตอ้ งจบหลักสู ตรด้านนี้ ถึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ งได้ แต่ในปั จจุบนั ครู เหล่านี้ สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้มีประสบการณ์ และความรู ้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เด็กได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ จดั การเรี ยนการสอนมี ความเหมาะสมมี
อาณาเขตเป็ นของตนเอง ห้องเรี ยนมีเพียงพอกับจานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ สถานที่บริ เวณรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถูกสุ ขลักษณะ เช่น มีหอ้ งน้ า ห้องส้วม อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาเป็ นเพียงพอต่อเด็ก
3. ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ได้แก่ บุ คลากรครู มีการจัดทาแผนการเรี ยนการสอน
และบันทึ กหลังการเรี ยนการสอน ในแต่ละวันและสัปดาห์ หลังจากที่ได้มีการดาเนิ นงานสื่ อการเรี ยนการ
สอนเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก เพียงแต่ขาดความทันสมัย ต้องมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั
ต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงมีการพัฒนาให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก มี การเน้นเนื้ อหาทางด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของท้องถิ่ นที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุ มชน เช่ น จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับมารยาทของไทย และพิ ธี ต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาสากลให้แก่เด็ก เช่น ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
4. ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุ นของชุ มชน ได้แก่ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมทาง การศึกษา
โดยการประชาสั มพันธ์ กิ จกรรมอย่างทั่วถึ ง และสนั บสนุ นและผลักดันให้ ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมในการ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการร่ วมกัน มีการสร้างเครื อข่าย
ผูป้ กครองในการร่ วมจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เป็ นต้น
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ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านคอกช้ าง หมู่ที่ 6
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านบุคลิ กภาพและการแสดงออก
เช่ น สุ ภาพอ่ อนโยน รั ก เด็ ก พู ดจาไพเราะ ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส มี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถในการด าเนิ นงานระดับหนึ่ งและครู ผู ้ดู แลเด็ กที่ ส าเร็ จการศึ กษาด้านปฐมวัย มี ความรู ้
ความสามารถโดยสาเร็ จการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงตามตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ จ ัดการเรี ยนการสอนค่ อนข้างแออัด
เนื่ องจากยังอยู่ในพื้ นที่ เดี ยวกับโรงเรี ยนปฐมศึ กษาของเขตพื้ นที่ (สพฐ) ขนาดห้ องมี ความคับแคบไม่
สามารถรองรับจานวนเด็กที่ เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ทาให้เกิ ดอุปสรรคต่อการจัดกิ จกรรมด้านต่าง ๆ สถานที่
บริ เวณรอบศูนย์พฒั นาเด็กเล็กถู กสุ ขลักษณะ เช่ น มีห้องน้ า ห้องส้ วม อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่จาเป็ น
เพียงพอต่อจานวนเด็ก
3. ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ได้แก่ บุ คลากรครู มีการจัดทาแผนการเรี ยนการสอน
และบันทึกหลังการเรี ยนการสอน ในแต่ละวันและสัปดาห์ หลังจากที่ได้มีการดาเนิ นงานสื่ อการเรี ยนการ
สอนเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้ทนั ต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนาความรู ้ ใหม่ ในการจัดการเรี ยนการสอนของศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ ก โดยสอนมี การสอดแทรกเนื้ อหา
ทางด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของท้องถิ่ นที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน มี การส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ด้านภาษาสากล เช่ น ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยนของเด็กตามวัย เป็ นต้น
และมีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับมารยาทของไทย และพิธีต่าง ๆ ในท้องถิ่น
4. ด้ านการมี ส่ วนร่ วมและสนั บ สนุ น ของชุ มชน ได้ แก่ มี ก ารด าเนิ นการจัดกิ จกรรมทาง
การศึ กษาโดยการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอย่างทัว่ ถึ ง และสนับสนุ นและผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การสนับสนุ นการดาเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก ในด้านต่ าง ๆ ให้เกิ ดการบู รณาการร่ วมกัน มีการสร้าง
เครื อข่ายผูป้ กครองให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และอื่น ๆ เป็ นต้น
จากการศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ขาดทักษะการดาเนิ นงานบางอย่าง
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย อุ ปกรณ์ ที่จาเป็ น เช่ น ที่ นอน อุ ปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องมีการเสื่ อมสภาพไม่สามารถใช้การได้
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร สื่ อการเรี ยนการสอนบางอย่างมีไม่เพียงพอต่อจานวน
เด็กและขาดความทันสมัยไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
4. ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากชุมชน มีส่วนร่ วมในการประชุ มค่อนข้างน้อย
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ปั ญหาการดาเนิ นงานศู นย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมื องกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลาจากแบบสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู
ผูด้ ูแลเด็ก จานวน 4 ด้าน คือ
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ
ครู ผูด้ ู แลเด็กที่ ยงั ไม่สาเร็ จการศึ กษาปฐมวัย เทศบาลควรจัดส่ งเข้ารับการศึ กษาต่อ โดยใช้
ทุนการศึกษาด้านนี้ โดยตรงเพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์มีบูรณาการและพัฒนา การเรี ยนการ
สอนได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
2.1 อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่จาเป็ นและทันต่อเหตุการณ์ ไม่เพียงพอต่อเด็ก เช่ น ที่นอน ตู ้
เสื้ อผ้า ชั้นวางรองเท้า โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน สื่ อเทคโนโลยี เป็ นต้น บางรายการชารุ ดหรื อเสื่ อมสภาพ ควร
จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบต่อจานวนเด็ก
2.2 สถานที่จดั การเรี ยนการสอนคับแคบของห้องเรี ยนในศูนย์ทุกแห่ งโดยเฉพาะศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 13 เพราะเป็ นสถานที่ที่อยู่ในโรงเรี ยนบ้านห้วยสมบูรณ์ ยากต่อการดาเนิ นการ
ปรับปรุ ง เนื่ องจากมีพ้ืนที่จากัด ซึ่ งเทศบาลกาลังทาการแก้ไขโดยมีโครงการจะย้ายศูนย์น้ ี มายังที่ใหม่ ซึ่ ง
ขณะนี้กาลังดาเนินการก่อสร้าง
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
สื่ อการเรี ยนการสอนมีไม่เพียงพอ ควรดาเนิ นการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัยเด็กและการรับรู ้ในแต่ละช่วงอายุเด็ก และควรมีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้นบ้าง
4. ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนจากชุ มชน
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมต่อประชุ มจัดการวางแผนการดาเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กค่อนข้าง
น้อยดังนั้นควรจัดการประชุ มร่ วมกันเพื่อเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโดยคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครองเครื อข่าย ผูป้ กครองและประชาชนทัว่ ไป ผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องโดยนาความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเป็ นแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ใน 3 ประเด็นย่อย สรุ ปได้ดงั นี้
1. ครู ผูด้ ูแลเด็ก ควรมี ความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจควรมีการ
ประเมิ นหรื อนิ เทศครู ผูด้ ู แลเด็กอย่างสม่ าเสมอตลอดจนสนับสนุ นการศึ กษาดู งานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กที่
ได้รับการยกย่องเพื่อเป็ นต้นแบบในการพัฒนา
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2. อุ ป กรณ์ การเรี ยนการสอนที่ จ าเป็ นไม่ เพี ยงพอต่ อเด็ ก เช่ น ที่ นอนหรื ออุ ปกรณ์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เสื่ อมสภาพในบางรายการ หรื อไม่ ท ันต่ อเหตุ การณ์ ดังนั้น ควรจัดหาเพิ่ มเติ มให้ เพี ยงพอกับ
จานวนเด็กที่เพิม่ ขึ้น
3. ห้องน้ าไม่สะอาดและไม่แข็งแรงส่ วนก๊อกน้ าที่ ชารุ ด ควรเสนอผูบ้ ริ หารให้เร่ งดาเนิ นการ มี
การปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีกว่าเดิม
แนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัตภู มิ
จังหวัดสงขลา ในความคิดเห็นของผูป้ กครอง จานวน 4 ด้าน มีดงั นี้
1. ด้านบุ คลากรและการบริ หารจัดการ ควรจัดอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ การ เพื่ อพัฒ นาความรู ้ และ
ประสบการณ์อีกทั้งมีการบูรณการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรจัดสรรเพิ่ มเติ มหรื อซ่ อมแซม เพื่ อ
ประสิ ทธิภาพของการใช้งาน และมีให้ครบตามจานวนเด็ก
3. ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ควรดาเนิ นการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
เหมาะสมตามวัยของเด็กและมีจานวนให้เพียงพอต่อจานวนเด็ก
4. ด้านการมี ส่ วนร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน ควรจัดการประชุ มร่ วมกันระหว่างศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กกับคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง ผูป้ กครองเครื อข่ายก่อนเปิ ดเทอมหรื อตาม
ความจาเป็ น เหมาะสม เพื่อนาความคิดเห็นไปพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานและเป็ นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างศู นย์พฒั นาเด็กเล็กของชุ มชนในพื้นที่ รวมทั้งสามารถติ ดต่อประชาสัมพันธ์เชิ ญ
ชวนผูป้ กครองเด็กหรื อประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
แนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอ รัตภูมิ
จังหวัดสงขลาจากในความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ตามสภาพการดาเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน มีดงั นี้
1. ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการครู ผูด้ ู แลเด็กที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาปฐมวัย เทศบาล ควร
จัดส่ งเข้ารับการศึกษาต่อโดยใช้ทุนการศึกษาด้านนี้ โดยตรงเพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ มี
บูรณาการและพัฒนาการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ จาเป็ นให้
เพี ยงพอต่ อเด็ ก เช่ น ที่ นอน ตู ้เสื้ อผ้า ชั้นวางรองเท้า โต๊ ะ เก้าอี้ กระดาน เป็ นต้น บางรายการช ารุ ดหรื อ
เสื่ อมสภาพ ควรจัดสรรเพิ่มเติม
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ควรดาเนิ นการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับวัยเด็ก
4. ด้านการมี ส่ วนร่ วมและสนับสนุ นจากชุ มชน คณะกรรมการศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ กผูป้ กครอง
เครื อข่ายผูป้ กครอง และประชาชนทัว่ ไปเพื่ อเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิ ดเห็ นในการบริ หารจัดการศู นย์
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พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่ นมากขึ้น และประชาชน มีโอกาสเข้าร่ วมประชุ ม
จัดการวางแผนการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กค่อนข้างน้อยจัดการประชุมร่ วมกันระหว่างศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ กคณะกรรมการศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ ก ผูป้ กครองเครื อข่ าย ผูป้ กครองและประชาชนทัว่ ไปเพื่ อน าความ
คิดเห็นไปพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่อไปและเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของชุ มชนในพื้นที่ มีการติดต่อประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนผูป้ กครองเด็กหรื อประชาชนเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลาจากการสัมภาษณ์ ของผูป้ กครอง พบว่า 1) ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ครู ผูด้ ู แล
เด็ก ขาดทักษะการดาเนิ นงานบางอย่าง 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย อุ ปกรณ์ ที่
จาเป็ น เช่ น ที่นอน อุ ปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องมี การเสื่ อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ 3)ด้านวิชาการและกิ จกรรม
ตามหลักสู ตร สื่ อการเรี ยนการสอนบางอย่างมี ไม่เพี ยงพอต่อจานวนเด็กและขาดความทันสมัยไม่ท นั ต่อ
เหตุการณ์ และ4) ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน มีส่วนร่ วมในการประชุ มค่อนข้างน้อย
สอดคล้องการวิจยั ของ ขวัญชนก กุลชะโมริ นทร์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางการ
พัฒนา การบริ หารจัดการศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ กในเขตอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาโดยรวมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับ
น้อยเช่นเดียวกัน คือ ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร และด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน แนวทางการ
พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเรี ยงความสาคัญจากมากไปหาน้อย
ผลการศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลาจากแบบสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก จานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคือ ครู ผดู ้ ู แลเด็กที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาปฐมวัย 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ปั ญหาการด าเนิ นงานศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ กคื อ อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ จาเป็ นและทันต่ อ
เหตุ การณ์ ไม่ เพี ยงพอต่ อเด็ ก สถานที่ จดั การเรี ยนการสอนคับแคบของห้ องเรี ยน 3) ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสู ตร ปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กคือ สื่ อการเรี ยนการสอนมีไม่เพียงพอ และ
4) ด้านการมี ส่วนร่ วมและสนับสนุ นจากชุ มชน ปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กคือ ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมต่ อประชุ มจัดการวางแผนการด าเนิ นงานศู นย์พ ัฒนาเด็ กเล็ กค่ อนข้างน้อยสอดคล้องการวิจยั
ของปรัศญาภรณ์ วัดพ่วงแก้ว (2558 : 74-75) ได้ทาวิจยั เรื่ องแนวทางพัฒนาการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาสภาพและปั ญหา
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การบริ หารจัดการศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองแม่ ลาย อาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า
สภาพการบริ หารจัดการ ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก ปั ญหาการบริ หารศู นย์
พัฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลต าบลคลองแม่ ลาย อ าเภอเมื อง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ด้านอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านการบริ หารจัดการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยูใ่ นระดับปั ญหามาก
ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมื องกาแพงเพชร
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาจากในความคิดเห็นของผูป้ กครอง จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร
และการบริ หารจัดการ ควรจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ อีกทั้งมี การบู รณ
การเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ควรจัดสรรเพิ่มเติ มหรื อซ่ อมแซม เพื่อประสิ ทธิ ภาพของการใช้งาน และมี ให้ครบตามจานวนเด็ก 3) ด้าน
วิชาการและกิ จกรรมตามหลักสู ตร ควรดาเนิ นการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเหมาะสมตามวัย
ของเด็กและมี จานวนให้เพี ยงพอต่อจานวนเด็ก และ 4) ด้านการมี ส่ วนร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน
ควรจัดการประชุมร่ วมกันระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง อย่าง
ต่ อเนื่ องสอดคล้องการวิ จยั ของเสาวนี ย ์ ผุ ยม่ วง (2555 : 105 - 106) ได้ท าวิจ ัยเรื่ องปั ญหาและแนวทาง
พัฒนาการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า แนวทางพัฒนาการบริ หารศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ กสั งกัดองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด
อุดรธานี คื อ ควรดาเนิ นการพัฒนาบุ คลากรทุ กประเภทในสถานบริ การส าหรับเด็กปฐมวัยให้เป็ น "มื อ
อาชี พ" รู ้ จกั เยียวยาเด็กที่ มีปัญหาด้านพฤติ กรรม ด้านสติปัญญาและด้านการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบอย่างที่ ดีได้มี
การปรั บ ปรุ งหลักสู ตรจัดกิ จกรรม และใช้ สื่ อให้ เหมาะสมกับ ช่ วงวัย สามารถหาได้ ในท้ องถิ่ น จัด
ประสบการณ์ พฒั นาเด็กให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพอย่างมี ความสุ ข มีอาคารสถานที่
เหมาะแก่การเรี ยนรู ้ จัดภูมิทศั น์สวยงาม ร่ มรื่ น น่ าอยู่ เป็ นระเบียบ สะอาด มัน่ คง แข็งแรง ถู กสุ ขลักษณะ
และมีความปลอดภัย
ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมื องกาแพงเพชร
อาเภอรัตภู มิ จังหวัดสงขลาจากในความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ู แลเด็ก ตามสภาพการดาเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร
และการบริ หารจัดการ ครู ผดู ้ ูแลเด็กที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาปฐมวัย เทศบาล ควรจัดส่ งเข้ารับการศึกษาต่อ 2)
ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาเป็ นให้เพียงพอ
ต่อเด็ก 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ควรดาเนินการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัยเด็ ก และ 4) ด้านการมี ส่ วนร่ วมและสนับสนุ นจากชุ มชน ควรสร้ างคณะกรรมการศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กผูป้ กครองเครื อข่าย ผูป้ กครอง และประชาชนทัว่ ไป และควรโอกาสเข้าร่ วมประชุมจัดการวาง
แผนการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กร่ วมถึงประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนผูป้ กครองเด็กหรื อประชาชนเข้าร่ วม
กิ จกรรมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องการวิจยั ของปรัศญาภรณ์ วัดพ่วงแก้ว (2558 : 74 - 75) ได้ทาวิจยั เรื่ อง
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แนวทางพัฒนาการบริ หารศู นย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิจยั พบว่า ผลการหาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ด้านการบริ หารจัดการของศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็กคื อ เทศบาลฯ ควร
ส่ งเสริ มทางด้านงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาศู นย์เด็กเล็กเทศบาลฯ ควรกากับดู แลและควบคุ ม
กระบวนการดาเนิ นงานของศู นย์ฯ ให้มีคุณภาพและถู กต้องตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่ องเทศบาลฯ ควร
ส่ งเสริ มกระบวนการในการจัดท าแผนการดาเนิ นงานของศู นย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยคื อ ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กควรมี สถานที่ รับประทานอาหาร, ห้องน้ า
ห้ องส้ วม ให้ เพี ยงพอส าหรั บเด็ กและสุ ขลักษณะศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ กควรมี เครื่ องเล่ นสนามที่ ปลอดภัย
สาหรับเด็กและเพียงพอศู นย์พฒั นาเด็กควรให้มีการจัดบริ เวณพื้นที่ ในอาคารให้มีความสะดวก ปลอดภัย
และเพียงพอสาหรับจานวนเด็ก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ควรมีการศึกษาในเรื่ องของความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ ในการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการของคณะผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ในองค์การ และผูป้ กครอง
2. ควรมีการศึกษาในเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่เหมาะกับสภาพ
ความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มการเข้ามามีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน และ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องให้มากขึ้ น เพื่อให้ทุกฝ่ ายได้ทราบการพัฒนาและใกล้ชิดกับบุ คลากรในศู นย์พฒั นา
เด็กเล็กให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานตามมาตรฐานด้านศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. ควรศึ กษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและผู ด้ ู แลเด็ กเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของรัฐ และสถานรับเลี้ ยงเด็กของ
เอกชน
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