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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีความมุง่ หมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปั ญหาในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักวิชาการ
ศึกษาและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับปั ญหาในการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ในกรอบงานตาม
มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 6 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ส่ิ งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิ จกรรม ตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ABSTRACT
The objective of this research was to study and compare the existing problems and needs in the
implementation of Early Childhood Development Center of Local Administrative Organization in Bankrout District
Buriram Province from the opinions of the Academic Educators and the care givers in conventional implementation
standard of Early Childhood Development Center of Local Administrative Organization , concerning 6 related
aspects:1) Early Childhood Development Center Administrative management, 2) personnel, 3) the building and
environment,4) the academic and curriculum activities, 5) the participataion and support from all sectors,6) the
Promotion of early childhood development network.

คําสําคัญ: ปั ญหาในการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
Key Word: Problem of Early Childhood Development Center of Local Administrative Organization
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บทนํา

ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อ
มนุษย์เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดของสังคม

และประเทศชาติ สั ง คมใดและประเทศชาติ ใ ดจะ
เจริ ญก้าวหน้าหรื อได้รับการพัฒนามากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของประชากรของสังคมเท่านั้น และ
คุณภาพของประชากรทุกสังคมย่อมขึ้นกับการศึ กษา
ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่จะต้องเริ่ มต้นตั้งแต่เยาว์วยั การ
อบรมเลี้ ย งดู แ ละการให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก ปฐมวัย มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเด็กปฐมวัยเด็ก
เป็ นทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ และนับเป็ นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่ สุด
เด็กช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ปี ระบบประสาทและสมองจะ

พัฒนาเด็กให้เกิ ดความสุ ขในการเรี ยนรู ้ เกิ ดทักษะที่
จําเป็ นต่อการดํารงชี วิต รวมทั้งการปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ ดังนั้นเมื่อการจัด
การศึ กษาสําหรั บ เด็กปฐมวัยเป็ นเครื่ องมื อ สําคัญใน
การที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ มและพัฒ นาเด็ ก ให้ เ กิ ด ความ
สมบูรณ์ในทุกด้าน จึงจําเป็ นที่ทุกภาคส่ วนของสังคม
ไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน
องค์กรสนับสนุนต่าง ๆ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้าน
การพัฒนาเด็กจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิ ดอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง

เจริ ญเติ บโตในอัตราที่ สูงสุ ด คื อประมาณร้ อยละ80

ดังนั้นวิจยั นี้ ได้เห็นความสําคัญของปั ญหา

ของผูใ้ หญ่ปกติ เป็ นช่วงที่ มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตใน

ในการดํา เนิ น งานศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก สํา หรั บ เป็ น

ทุ ก ด้ า น คื อ ด้ า นร่ างกาย อารมณ์ สั ง คมและ

แนวทางให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นา

สติ ปั ญ ญามากสู ง สุ ด ถื อ เป็ นจั ง หวะทองของการ

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้นาํ ข้อมูล

วางรากฐาน การพัฒ นาในทุ ก ด้า นให้ กับ เด็ ก การ

ไปวางแผน ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาการ

อบรมเลี้ ยงดู แ ละการให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก วัย นี้ มี

ดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วน

ความสําคัญมาก เนื่ องจากเด็กในวัยนี้ เป็ นวัยเริ่ มต้น

ท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ์ภาพมากขึ้น

แห่ ง การเรี ยนรู ้ และมี ค วามต้อ งการที่ จ ะเรี ย นรู ้ ใ น
สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆตัว จากการอบรมปลูกฝังสร้างเสริ ม
พัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริ ญเติบโตเต็ม
ศักยภาพในช่วงอายุน้ ี จะเป็ นรากฐานที่ดีที่จะให้เด็กได้
เจริ ญเติบโตเป็ นเยาวชนและพลเมืองที่ ดี เฉลียวฉลาด
คิดเป็ น ทําเป็ นและมีความสุขมากกว่าการปลูกฝังสร้าง
เสริ มในช่วงอื่น การจัดการศึ กษาสําหรับเด็กปฐมวัย
เป็ นการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งใน

การ

วางรากฐานความรู ้ของเด็กสําหรับการศึกษาในระดับที่
สู ง ขึ้ น ไป ซึ่ ง การจัดการศึ ก ษาในวัย นี้ มี จุด มุ่ ง หมาย
เพื่ อ ให้เ ด็ กมี พ ฒ
ั นาการด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์
สั ง คมและสติ ปั ญญาที่ เ หมาะสม โดยคํ า นึ งถึ ง
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการดํา เนิ น งานศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็ นของนักวิชาการศึกษา
และผูด้ ูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการดํา เนิ น งาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วิธีการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้

ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าแบบสอบถาม

ประกอบด้วย นักวิชาการศึ กษา และผูด้ ูแลเด็กสังกัด

มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น .9353 ซึ่ งมี ค่ า สู ง และผ่ า นเกณฑ์

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอําเภอบ้านกรวด

สามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ได้

จั ง หวั ด บุ รี รั มย์ จํ า นวน 105 คน จํ า แนกเป็ น
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา จํา นวน 35 คน และผู ้ดู แ ลเด็ ก

3.3 การวิเคราะห์

จํานวน 70 คน (สํานักงานท้องถิ่นอําเภอบ้านกรวด :

วิจัยนี้ ใช้วิเคราะห์ ด้วยการแจกแจงความถี่

2553) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ กํา หนด

หาค่าร้ อยละเสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงจํานวนและ

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี และมอร์ แกน

ร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบ

(Krejcie & Morgan) ประสิ ทธิ์ (2542) ได้กลุ่มตัวอย่าง

คําอธิ บาย วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ

เป็ น นักวิชาการศึ กษา จํานวน 31 คน และผูด้ ูแลเด็ก

ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

จํานวน 59 คน รวมทั้งสิ้ นจํานวน 90 คน แล้วทําการ

แปลความหมาย และจัดอันดับ เกณฑ์ใ นการแปล

สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

ความหมายข้อมู ล การแปลความหมายของค่ าเฉลี่ ย
(Mean) ได้ ก ํ า ห นด ขอ บเข ตข อง ค่ า เฉ ลี่ ย ดั ง นี้

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

( บุญชม ศรี สะอาด. 2535 : 100) 4.51 – 5.00 มี

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ปั ญหาในระดับมากที่ สุด 3.51 – 4.50 มีปัญหาใน

ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม 3 ลักษณะ คือแบบตรวจสอบ

ระดับมาก 2.51 – 3.50 ปั ญหาในระดับปานกลาง

รายการ (Check List) แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า

1.51 – 2.50 มีปัญหาในระดับน้อย 1.00 – 1.50 มี

(Rating Scale) และแบบปลายเปิ ด (Open- ended

ปั ญหาในระดับน้อยที่สุด

Form) สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อค่าความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ( t-test)

และการ

4. สรุปผลการวิจยั

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ

1. ผลการจาการวิจยั ที่ นักวิชาการศึ กษาและ
ผู ้ดู แ ลเด็ ก มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญหาในการ
ดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริ หารจัดการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย รองลงมาคื อ ด้ า นการมี ส่ วนร่ วมและ
สนับสนุนจากทุกภาคส่ วน ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้

2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของนักวิช าการศึ ก ษาและผูด้ ู แลเด็ก เกี่ ย วกับ
ปั ญหาในการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 40
ข้อ แบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
ม า ก ป า น กล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด แ ล ะ ได้ นํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักวิชาการ
ศึกษาและผูด้ ูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
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ในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของนักวิชาการ

HMP19-4
ศึ ก ษาและผู ้ดู แ ลเด็ ก สั ง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว น

พิจ ารณาจากค่ าเฉลี่ ย พบว่า ด้า นบริ ห ารจัดการศู น ย์

ท้อ งถิ่ น ในเขตอํา เภอบ้า นกรวด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์

พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น พบว่า มีปัญหา

จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง และตามประสบการณ์

ในการดํา เนิ น งานๆ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ า ในการ

ในการปฏิ บตั ิ งานพบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน ทุ ก

ดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนั้น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นยังมี

ด้านไม่แตกต่างกัน

วิสัยทัศน์ เห็ นความสําคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย
และมี นโยบายที่ ยงั ไม่ชดั เจนใน การสนับสนุ นการ

5. การอภิปรายผล

ดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง

จากการศึ กษาปั ญหาในการดําเนิ นงานศู นย์

รวมทั้งการบริ หารจัดการงบประมาณยังไม่เพียงพอ ซึ่ ง

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นใน

สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหาอัมพร (2545) ที่ได้

เขตอําเภอบ้า นกรวด จังหวัด บุ รี รัม ย์ ผูว้ ิจ ัยได้นํา

ศึ กษาวิจัยเรื่ อง ความพร้ อมในการจัด การศึ กษาก่ อ น

ป ร ะ เ ด็ น ที่ น่ า ส น ใ จ ม า อ ภิ ป ร า ย ผ ล ไ ด้ ดั ง นี้

ปร ะ ถ มศึ กษ าข อ ง อง ค์ ก าร บ ริ หาร ส่ วน ตํ า บ ล

5.1 ปั ญหาในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็ก

ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด

เล็ก พบว่ามีปัญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้

การศึกษาบริ เวณสถานที่คบั แคบ ห้องเรี ยนไม่เพียงพอ

อาจเป็ นเพราะว่ า ภายหลัง ที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบาย

ทั้ง นี้ เพราะขาดการสนับ สนุ น ด้า นงบประมาณจาก

กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามา

หน่วยงานต้นสังกัด

มีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา ทําให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้รับการถ่ายโอนหน่วยงานให้
ทําหน้าที่ จัดการศึ กษาด้านปฐมวัยหรื อที่ เรี ยกว่าศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่ งมี อิ ส ระในการที่ จ ะบริ หารจั ด การงานด้ า น
การศึ ก ษาปฐมวัย ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ บริ บ ทขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ ง ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้มี
ปั ญ หาใน การดํา เนิ น งานของนัก วิช าการศึ กษาและ
ผู ้ดู แ ลเด็ ก อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัย ของสุ กัญ ญา (2549) ได้ศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง
ปั ญ หาการบริ หารงานของศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญ หาการบริ หารงานของศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง

5.2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา
ในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของนักวิชาการ
ศึ กษา และผูด้ ู แ ลเด็ก ที่ มีสถานภาพตํา แหน่ ง ต่า งกัน
พบว่า มีความคิดเห็นต่อปั ญหา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุ กด้านมีปัญหา
ไม่แตกต่างกันทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่านักวิชาการศึกษา
และผูด้ ูแลเด็กมีพนั ธกิจที่ตอ้ งปฎิบตั ิร่วมกันในการที่จะ
พัฒนาส่ งเสริ มให้เด็กที่ เข้ารับการศึ กษาที่ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็ กเล็กได้รั บ การพัฒ นาเต็ม ศัก ยภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมบัติ (2543) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหา
การดํา เนิ น งานของศู น ย์อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ใ นวัด
จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าอาวาสและครู พี่
เลี้ ย ง ผลการวิ จัย พบว่า การเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการ
ดํา เนิ น งานศู น ย์ เมื่ อจํา แนกตามสถานภาพตําแหน่ ง

และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีปัญหา

พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ

ในการดําเนิ น งานอยู่ในระดับ ปานกลางทุ ก ด้า นเมื่ อ

สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเกษมสุ ข (2547) ได้
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ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความต้องการ 6 ด้าน ในการพัฒนาเด็ก

บริ หารน้อยกับผูบ้ ริ หารที่ มีประสบการณ์บริ หารมาก

ในศู น ย์อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ใ นวัด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์

ผูบ้ ริ หารทั้งสองกลุ่ม มีความคิดเห็ นแตกต่างกัน อย่าง

ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ มี ความต้องการระดับ มาก 3

ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ

ด้าน คื อ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุ คลากร และด้า น

สัมฤทธิ์ (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็ นของ

การบริ หารจัดการ ส่ วนอี ก 3 ด้านมีความต้องการใน

ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการบริ หารจัด

ระดับ ปานกลาง คื อ ด้า นงบประมาณ ด้า นการจัด

การศึ ก ษาศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ง หวัด นครปฐม

กิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการมีส่วนร่ วมของ

ผลการวิจัยพบว่า คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน

ผูป้ กครองและชุ ม ชน ส่ ว นข้อ เสนอแนะด้า นความ

ตําบล จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็ นในการบริ หาร

ต้องการ คือ ต้องการให้มีบริ เวณรอบ ๆ อาคารเรี ยน

จัดการศึ กษาศู นย์พฒั นาเด็กเล็ก ในภาพรวมและราย

เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่เด็กทุกคน ต้องการให้

ด้านอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรี ยงอันดับตามค่าเฉลี่ย

เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ต้องการให้

สู งสุ ดไปหาตํ่าสุ ด ได้แก่ ด้านการบริ หารงบประมาณ

ครู พี่ เ ลี้ ยงมี ค วามตั้ง ใจและปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม

ด้านการบริ หารทัว่ ไป ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้าน

ความสามารถ จั ด ประสบการณ์ แ ก่ เ ด็ ก ได้ อ ย่ า ง

การบริ หารงานวิชาการ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบจําแนก

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กและต้องการให้

ตาม เพศ ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและขนาด

ชุ ม ชนให้ ค วามสํ า คั ญ และเข้า ร่ วมกิ จ กรรมอย่ า ง

องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ คณะผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ งาน

สมํ่าเสมอทุกภาคเรี ยน

พบว่าไม่แตกต่างกัน

5. 3 เปรี ยบเที ยบปั ญหาในการดําเนิ นงาน

5.4 ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ของนักวิชาการศึกษาและผูด้ ูแลเด็ก

เกี่ ย วกับ ปั ญหาในการดําเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก

ที่ มีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน โดยรวมมี

สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบ้าน

ความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย

กรวด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ พบว่า นัก วิ ช าการศึ ก ษาและ

ด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อาจ

ผูด้ ูแลเด็กให้ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะมากที่ สุด

เป็ นเพราะว่า นักวิชาการศึกษาและผูด้ ูแลเด็กส่ วนใหญ่

จําแนกเป็ นรายด้านดังนี้

มี วิ สั ย ทัศ น์ เป้ าหมายในการดํา เนิ น งานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันและได้รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวัย จากองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุปผา (2542) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั ญหาการ
จัด การศึ ก ษาระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษาในโรงเรี ยน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษา
จัง หวัด จัน ทบุ รี ผลการวิจ ัย พบว่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปั ญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์
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5. 4.1 ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นยังไม่ให้ความสําคัญในการ
พัฒ นาศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็กเท่ า ที่ ควร และการจัดสรร
งบประมาณให้ ย ัง ศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ยัง น้ อ ย ไม่
เพียงพอในการดําเนินงานจัดกิจกรรมภายในศูนย์ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นบางคน ยังขาดวิสยั ทัศน์
ในการพัฒ นางานด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก ปฐมวัย
มองข้ามความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์

HMP19-6
ตั้ง แต่ ว ยั เด็ ก และให้ ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาด้า น

5. 4.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมและ

โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าที่จะพัฒนาคน ซึ่ งกระทรวง

ความปลอดภัย ส่ วนใหญ่อาคารเรี ยนของศูนย์พฒั นา

สาธารณสุ ข (2546:2) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการ

เด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ ควร มีบริ เวณคับแคบ

พัฒนาเด็กไว้วา่ การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมสําหรับ

จําเป็ นต้องเริ่ มตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา และโดยเฉพาะ

เด็ก พื้นที่ ใช้สอยยังไม่ได้จดั สรรเป็ นสัดส่ วน ห้องนํ้า

ช่วงปฐมวัยถือเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า

ห้องสุ ขา ยัง ไม่ สะอาดหรื อ ถูกสุ ขลัก ษณะ ทั้งนี้ อาจ

5. 4.2 ด้า นบุ ค ลากร ผู ้ดู แ ลเด็ ก เล็ ก ที่
ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบางคน ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในงานด้านวิชาการ การจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ การจัด ทําหลัก สู ต ร และการผลิ ต สื่ อ
สําหรั บการเรี ยนการสอน หรื องานธุ ร การที่ เกี่ ยวกับ
ผูเ้ รี ยน ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการบริ หารจัดการ
ศู นย์พฒ
ั นาเด็ กเล็กนั้น ครู ผูส้ อนบางคนไม่ได้สําเร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาปฐมวัยโดยตรง ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของวี ร ะ (2542 ) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง สภาพ
ปั ญ หาและความต้อ งการการจัด การศึ ก ษาของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด

เป็ นเพราะข้อจํากัดของงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดําเนิ นการปรับปรุ งซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหรื อสร้าง
อาคารเรี ยนหลังใหม่ให้มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่าเดิม และ
ยังขาดแคลนบุคลากรที่ จ ะมาปฏิ บัติหน้าที่ ดูแลรักษา
ความสะอาดของอาคารเรี ย นเป็ นประจํา สมํ่า เสมอ
รวมทั้ง จํานวนเด็กในแต่ล ะศู นย์ก็มีค่อนข้างมาก ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ยากต่อการดูแลและควบคุมดูแลรักษาบริ เวณ
โดยรอบของอาคารเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พระมหาอําพร ( 2545 ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพร้อม
ในการจั ด การศึ ก ษาระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษาของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล

ขอนแก่น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของลือชัย ( 2546

5. 4.4 ด้ า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตาม

) ได้ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ

หลักสู ตร ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็ น

องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ในเขตจัง หวัด นครปฐม

เกี่ ย วกับ งานวิช าการไว้ว่า ผู ้ดู แ ลเด็ ก บางคนยัง ขาด

ผลการวิจยั พบว่าสภาพการจัดการศึ กษาปฐมวัยของ

ความรู ้ ความเข้า ใจและประสบการณ์ ใ นงานด้า น

องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเขตจังหวัดนครปฐม อยู่

วิชาการ การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ การจัดทํา

ในระดับมากทุกเรื่ อง ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคที่ พบ

หลักสู ตร และการผลิตสื่ อ สําหรับการเรี ยน การสอน

คือ ด้านครู พี่เลี้ยงหรื อครู ผสู ้ อนขาดความรู ้ ความเข้าใจ

ส่งผลให้ผลของการปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กยัง

เรื่ องการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งด้านหลักสูตร การจัด

ไม่เป็ นที่พึงพอใจของผูป้ กครองเท่าที่ควร ซึ่ งอาจเกิ ด

กิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก ยังไม่

จากปั ญหาหลายอย่าง เช่น ครู ผสู ้ อนบางคนไม่ได้จบ

มี อาคารสถานที่ เป็ นของตนเอง ขาดงบประมาณสื่ อ

การศึกษาวิชาปฐมวัยโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั

อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องเล่ น สนามสํ า หรั บเด็ ก การ

ของวีระ ( 2542 ) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพปั ญหาและความ

ประชาสัมพันธ์สื่อสารกับผูป้ กครองมีนอ้ ยเกินไป

ต้องการการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ในจั ง หวัด ขอนแก่ น ผล
การศึกษาพบว่า ผูด้ ูแลเด็กขาดประสบการณ์และทักษะ
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ในการทํางาน จึ งต้องเข้ารับการฝึ กอบรมและศึ กษาดู

เรื่ อง การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริ หารส่ วน

งานเพิ่ ม เติ ม และสอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของมนั ส

ตําบล ในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหา

(2544)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การดําเนิ นงานศูนย์อบรมเด็ก

และอุปสรรคที่พบคือ มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับ

ก่อนเกณฑ์ในวัด ของอําเภอบ้านดุ ง จังหวัดอุดรธานี

ผูป้ กครองน้อยเกินไป ผูป้ กครองให้เวลาดูแลช่วยเหลือ

ผลการศึ กษาพบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน

ส่งเสริ มพัฒนาการผูเ้ รี ยน

ไม่เป็ นไปตามตารางกิจกรรมประจําวัน และครู พี่เลี้ยง
ขาดประสบการณ์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เด็ ก และได้ เ สนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาคื อ จั ด ส่ ง
เอกสารหลักสู ตรให้ไปเป็ นคู่มือการปฏิ บัติงาน ครู พี่
เลี้ยงควรจัดกิ จกรรมให้เป็ นไปตามตาราง เพื่อให้เด็ก
ได้รั บ พัฒ นาการครบทุ ก ด้า น และให้ มี ห ารอบรม
เกี่ ยวกับการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแก่ ครู พี่เลี้ ยงก่ อนเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างต่อเนื่ อง
และเป็ นระบบ

5.4.6 ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ศู นย์พฒั นาเด็กเล็กยังขาดการสนับสนุ นด้าน
งบประมาณ การประสานงานด้า นต่า ง ๆ ทั้งภายใน
องค์กรเดียวกัน ต่างองค์กรและผูป้ กครอง รวมทั้งการ
ดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ตามกระบวนการวางแผน ลง
มือปฏิบตั ิ ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุ ง ( PDCA) ยัง
ไม่ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ การอบรมหรื อประสานงาน
เครื อข่ายบางครั้ งล่าช้าและได้รับข้อมูลทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ สอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์ ( 2546 )

5.4.5 ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนจาก

ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ

ทุกภาคส่วน ส่วนใหญ่ผปู ้ กครองและชุมชนไม่ค่อยให้

ผูด้ ูแลเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดกรมการพัฒนา

ความสําคัญและไม่ค่อยมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน

ชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัย พบว่า การ

หรื อกิ จกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้งนี้ อาจ

สนับสนุ นจากหน่ วยงานและชุมชนอยู่ในระดับกลาง

เนื่องมาจากผูป้ กครองและชุมชนส่วนใหญ่ตอ้ งออกไป

ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและการสนับสนุนจาก

ประกอบอาชี พไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ที่

หน่วยงานชุมชน สามารถร่ วมกันทํางานได้ คิดเป็ นร้อย

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ

ละ 40.50 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ วน

พระมหาอัมพร ( 2545 )ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพร้อม

ปั ญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ มีงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการจั ด การศึ ก ษาระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษาของ

ในการดําเนิ นงานไม่เพียงพอ เนื่ องจากผูป้ กครองเด็ก

องค์การบริ หารส่ วนตําบล ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหา

ส่ วนใหญ่มีฐานะยากจนและได้รับการสนับสนุ นจาก

และอุปสรรคในการจัดการศึ กษา ได้แก่ มี การระดม

ทางราชการน้อ ยเกิ นไป และสอดคล้องกับ งานวิจัย

การมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครองและชุมชนน้อย และการ

ของHakanen (1975 )ได้สํา รวจความคิ ดเห็ น ของ

ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง และส่ วนใหญ่มีความต้องการ

ผู ้ป กครองและกลุ่ ม นัก วิ ช าการศึ ก ษา โดยใช้ก ลุ่ ม

ให้ชุมชนให้ความสําคัญและเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ

ตัวอย่างในรัฐเซาท์ตาโกตา พบว่า ผูป้ กครองยังขาด

ดําเนิ นงาน รวมทั้งการให้การสนับสนุ น ช่ วยบริ จาค

ความรู ้ ที่ เพี ยงพอเกี่ ยวกับ ความเป็ นไปของโรงเรี ย น

สิ่ งของวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้กับศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

และการศึกษา โดยได้เสนอแนะให้มีการติดต่อสื่ อสาร

สอดคล้องกับงานวิจยั ของลือชัย ( 2546 ) ได้ศึกษาวิจยั

ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนให้มากขึ้น การขาดข้อมูล
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ข่าวสาร และการติดต่อภายในชุมชน ทําให้ผปู ้ กครอง

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ งในเขตอําเภอบ้าน

ขาดความสัมพันธ์กนั ภายในชุมชน

กรวด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์เ พื่ อ หาช่ อ งว่ า งระหว่ า งการ
บริ หารงานปกครองส่ วนท้องถิ่นและการจัดการศึกษา

6. สรุปผลการวิจยั

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
6.1.1 จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึ กษาปั ญหาในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบ้าน
กรวด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ พบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ปั ญ หาในการดํา เนิ น งานศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ก สัง กัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอําเภอบ้านกรวด
จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ โดยรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นอยู่ใ น
ระดับปานกลาง
6.1.2 เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ปั ญ หาในการดํา เนิ น งานศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ
นักวิชาการศึกษาและผูด้ ูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ งและประสบการณ์ ใน
การปฏิ บตั ิงาน พบว่า มีความคิดเห็ นโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
6.1.3 ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ ย วกับ ปั ญหาในการดําเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก
ของนัก วิช าการศึ ก ษาและผู ้ดู แ ลเด็ ก สั ง กัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ มีดงั นี้ บทบาทของผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานด้า นการศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อหาช่องว่างระหว่างการบริ หารงาน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการจัด การศึ ก ษาให้ ไ ด้
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน และ การศึ ก ษาบทบาทของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรมีการทําวิจยั
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
6.2.1
ควรมี การศึ กษาบทบาทของ
ผูบ้ ริ ห าร เกี่ ยวกับการบริ หารงานด้านการศึ ก ษาของ
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6.2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทของชุมชนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
6.2.3 ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
แนวทางการดํา เนิ น งานศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ใน
การศึ กษาหลักสู ตรคุ รุศาสตร์ มหาบัณฑิ ต ซึ่ งผูเ้ ขี ยน
ใคร่ ขอขอบคุณ
ผศ.ดร.สงวน ทรงวิ ว ฒ
ั น์ อาจารย์ที่ ป รึ กษาและ
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ ได้มีส่วน
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