78 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”

.

รายงานการวิจยั
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
Child Developement Center Management in Banmor District, Saraburi Province
ทองพูล มีสวัสดิ1์
ไพโรจน์ พรหมมีเนตร2
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริ หาร
จั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กในเขตอ าเภอบ้ าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
เป็ นครู ของศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก สั งกั ดองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี จานวน 104 คน เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการบริหาร
จั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กในเขตอ าเภอบ้ าน
หมอ จั งหวั ดสระบุ รี มี ลั กษณะเป็ นแบบจั ด
อันดับคุณภาพ 5 ระดับของ ไลเคิร์ท (Likert) มี
ค่ าความตรงเชิ งเนื้ อหา 1.00 ทุ กข้ อและมี ค่ า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.821 สถิติที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสู งสุด คือ ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อม และด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่าสุด คือ ด้านการดูแลโภชนาการ
ปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ในด้านการจัดสภาพแวดล้อม คือ ห้องเรียนยัง
ไม่ ใหญ่ พอ โดยมี ข้ อเสนอแนะ คื อ ขอ
งบประมาณจากต้ นสั งกั ดขยายห้ องเรี ยนให้
เหมาะสมกับจ านวนเด็กนักเรียน ปัญหาด้าน
การจัดกิจกรรม คือ อยากให้เลื่อนจัดกิจกรรม
เป็นวั นหยุ ด โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เลือกจั ด
กิจกรรมในวันหยุดตามความเหมาะสม ปัญหา
ด้านการดูแลโภชนาการ คือ อาหารกลางวันเด็ก
จะมีรายการอาหารซ้ากันทาให้เด็กเบื่ออาหาร
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เปลี่ยนรายการอาหารทุก
สั ปดาห์ และปั ญหาด้ านการดู แลสุ ขภาพ คื อ
อยากให้มีทันตแพทย์มาตรวจให้มากกว่าเดิม โดย
มีข้อเสนอแนะ คือให้ทันตแพทย์มาตรวจเพิ่ม
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
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Abstract
This purpose of the research was to
study child developement center
management and study the problem and the
solution approach on child developement
center management in Banmor district,
Saraburi province.The sample was 104
teachers in child developement center under
local administrative organization in Banmor
district, Saraburi province.The data was
collected by questionnaires with 5 rating
scales of Likert’s method , the content
validity was 1.00 and the reliability was
0.821. The data and data analysis was used
percentage, mean, and standard deviation.
The result of the research revealed that
the level of operation in child developement
center management in Banmor district,
Saraburi province as a whole was at the high
level. When considering each aspect found that
the highest operation was the environmental
management and the lowest operation was the
nutrition care.
The problem of child developement
center management in Banmor district,
Saraburi province in the environmental
management is not enough classroom and
the suggestion that they should request the
budget from the original affiliation to
extending the classroom for the number of
students. The issue of activity management ;
should move the event to a holiday and the

suggestion that they select the activities in
the holidays as appropriate. The issue of
nutrition care is the lunch for children that
have a unique and children loss of appetite
and the suggestion that they should change
the order every week. The issue of health is
to have the dentist to make more than ever
and the suggestion that the dentist should
increase the examination.
Keywords : Child Developement Center
Management in Banmor District.
บทนา
การศึ กษาเป็ นพื้ นฐานส าคั ญในการ
พัฒนาคนและประเทศชาติ เพื่อให้คนในชาติมี
คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี สามารถปรั บตั วเข้ ากั บการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติก้าว
ทั นกั บความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศต่ างๆ
ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กล่าวถึงความสาคัญไว้ว่า การพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญก้าวหน้านั้นจะต้องก้าวไปพร้อมกัน
ทุ กด้ านทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง
และการปกครอง การพัฒนาดังกล่าวจะประสบ
ความส าเร็ จเพี ยงใดขึ้ นอยู่ กั บคนในชาติ เป็ น
สาคัญ เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจะเติบโต
เป็นอนาคตของชาติซึ่งต้องเริ่มพัฒนา ตั้งแต่ใน
วัยเด็กโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการ
ในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของเด็กยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัย
ที่ต้องการการแนะแนวทาง และการเอาใจใส่จาก
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ผู้ใหญ่ อย่ างใกล้ชิ ดเพราะอัตราการพั ฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
นั กการศึ กษาเชื่ อว่ าการเรี ยนรู้ ของคนเกื อบ
ร้อยละ 90 เกิดขึ้นในช่วง 5 ขวบแรกของชีวิต
และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิต คือ
ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุประมาณ 6 ปี เป็นระยะ
สาคัญของการพัฒนาร่างกายจิตใจ สติปัญญา
บุคลิกภาพและสังคม ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
ในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อ
การเสริมสร้างความพร้อม หรืออาจจะขัดขวาง
การพัฒนาการของเด็กในอนาคตได้ (จริยา จิตต์
มณี, 2551 : 1)
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับ
บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพ
ส่ งเสริ มสนั บสนุ นบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน
องค์ กรชุ มชน เอกชน องค์ กรเอกชน องค์ กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่นมีสิทธิ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีเป้าหมาย
คือ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้ อมก่ อนเข้ ารับการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และมี
มาตรการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย โรงเรี ยนหรื อ ศู น ย์ การเรี ยน และให้
ด าเนิ นการหรื อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ บุ คคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์ กรวิ ชาชี พ สถาบั นศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่
บุ ตร บุ คคลที่ อยู่ ในความดู แลรั บผิ ดชอบให้
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

.

สั งคม สติ ปั ญญา จริ ยธรรมและสามารถ จั ด
การศึ กษาปฐมวั ยตามที่ ต้องการและเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อน
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อให้ เด็ กปฐมวั ยได้
พั ฒนาทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเข้ ารั บการศึ กษาในระดั บ การศึ กษาขั้ น
พื้ นฐานต่ อไป โดยมี นโยบายเกี่ ยวกั บการจั ด
การศึกษา ในระยะ 15 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
ศั ก ยภาพคนในท้ อ งถิ่ น ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
สามารถบูรณาการวิถีชีวิตสอดคล้องกับสภาพ
และความต้ องการของสั งคมและประเทศชาติ
ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2550 : 86)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษา
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง จัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ด้วยความร่วมมือของชุมชน
เพื่อกระจายโอกาสการเตรี ยมความพร้ อมและ
พั ฒนาการเด็ กทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยอย่าง
เต็ มศักยภาพเป็ นพื้ นฐานในการศึ กษาระดั บที่
สู งขึ้ นและแบ่ งเบาภาระของผู้ ปกครอง โดยมี
เป้าหมายในการจัดตั้ง และบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีคุณภาพตามความต้องการ
และด้ วยความร่ วมมื อของชุ มชน และองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับ
การฝึ กฝนพั ฒนาตามวั ยและเต็ มตามศั กยภาพ
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เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กทุกด้านแบบองค์
รวม ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจั ด พั ฒนาความพร้ อมเด็ กก่ อนเข้ า
เรียนระดั บประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้
ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก
อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน
ให้สามารถร่วมกั นวางแผนและดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได้ เพื่อแบ่งเบาภาระการอบรม
เลี้ ยงดู เด็ กของผู้ ปกครองที่ มี รายได้ น้ อย ให้
สามารถออกไปประกอบอาชี พได้ โดยสะดวก
และเป็ นการกระจายโอกาสการพั ฒนาความ
พร้อมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี คุ ณภาพ และในช่ วง 5 ปี แรกของชี วิ ต เป็ น
ระยะที่สาคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมีการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งพ่อ
แม่ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแลเด็ก ต้องตระหนักถึง
ความสาคัญของพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยพัฒนาการของเด็กในแต่ละ
ช่วงอายุ อาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์กาหนดตามวุฒิ
ภาวะ หรื อความพร้ อมของเด็ กซึ่ งต้ องมี การ
ส่ งเสริ มให้ เหมาะสมตามวุ ฒิ ภาวะ หรื อความ
พร้อมของเด็กแต่ละคน ตามช่วงอายุ โดยความ
ร่วมมื อจากผู้ปกครอง หรือครู ผู้ดู แลเด็ก ผ่าน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีความพอดี
ในการให้ความรู้แก่เด็ก และการทากิจกรรมออก
กาลังกาย การพักผ่อน ดูแลความปลอดภัย ความ
สะอาดของสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อสมอง
และการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของ
การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต้ อ ง

คานึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นสิ่งสาคัญ
อันดับแรก (สานักประสานและการพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น, 2552 : 2)
จากความเป็นมาและความสาคั ญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหาร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ า นหมอ
จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับนาเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ขอบเขตของปัญหา
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็นครู
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวั ด
สระบุรี จานวน 104 คน
2. เนื้ อ หา การวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอ
บ้ า นหมอ จั ง หวั ด สระบุ รี ใน 4 ด้ า น ตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถม ศึกษา กระทรวงศึกษา ประกอบด้วย
ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด
กิจกรรม ด้านการดูแลโภชนาการ และด้าน
การดูแลสุขภาพ
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ อายุ และ
ประสบการณ์การทางาน
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การจั ดสภาพแวดล้ อม ด้ านการจั ดกิ จกรรม
ด้ า นการดู แ ลโภชนาการ และด้ า นการดู แ ล
สุขภาพ
4. ระยะเวลา ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจัยเป็นครู
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี จานวน 104 คน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพส่วนตัวของครูเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(check-lists) ได้แก่ อายุและประสบการณ์
การทางาน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา มีลักษณะเป็นแบบ
สอบถามปลายเปิด

.

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน
การดาเนินงานดังนี้
3.1 ท าบั น ทึ ก เสนอต่ อ วิ ท ยาลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอให้ทาหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยังผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้แจ้งไปยัง
ครูซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วยอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
3.2 ดาเนิ นการส่งแบบสอบถาม
และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 เ มื่ อ ไ ด้ รั บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
กลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาดาเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา 104 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 ทาจัดระบบข้อมูล ตรวจสอบ
รวมคะแนนแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ แ ละ
วิ เ คราะห์ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป
ทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ คือ
4.1 วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของครู
จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การทางาน
ด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ
4.2 วิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ า นหมอ
จังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เป็ น รายด้ า นและ
โดยรวมเสนอในรูปแบบตาราง
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4.3 วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจยั
1. ระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
จั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กในเขตอ าเภอบ้ าน
หมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
พบว่า ระดับการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และด้าน
การดู แลสุขภาพ อยู่ ในระดั บมาก ตามล าดั บ
และลาดับที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ดูแลโภชนาการ
2. ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ผลการวิจัยดังนี้
2.1 ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ปั ญหาที่ มี ความถี่ สู งสุ ด คื อ ห้ องเรี ยนยั งไม่
ใหญ่พอข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ ขอ
งบประมาณจากต้ นสั งกั ดขยายห้ องเรี ยนให้
เหมาะสมกับจานวนเด็กนักเรียน
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมปัญหาที่มี
ความถี่สูงสุด คือ อยากให้เลื่อนจัดกิจกรรมเป็น
วันหยุดข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ เลือก
จัดกิจกรรมในวันหยุดตามความเหมาะสม
2.3 ด้ านการดู แลโภชนาการ
ปัญหาที่มีความถี่สูงสุด คือ อาหารกลางวันเด็ก
จะมีรายการอาหารซ้ากันทาให้เด็กเบื่ออาหาร
ข้ อ เสนอแนะที่ มี ค วามถี่ สู ง สุ ด คื อ เปลี่ ย น
รายการอาหารทุกสัปดาห์

2.4 ด้านการดูแลสุขภาพปัญหาที่มี
ความถี่สูงสุด คือ อยากให้ทันตแพทย์มาตรวจ
ให้มากกว่าเดิม ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด
คือให้ทันตแพทย์มาตรวจเพิ่ม
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ า นหมอ
จังหวั ดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก
และมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี มีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้ง
ในด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัด
กิจกรรม ด้านการดูแลโภชนาการ และด้านการ
ดูแลสุขภาพ จึงเป็นผลให้ระดับการปฏิบัติใน
การบริ หารจั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กในเขต
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัชราภรณ์ รุ่งวิทยา (2541) พบว่า ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนศิริ
ศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและมากเกือบทุกด้าน
สอดคล้องกั บผลการวิ จั ยของ สุดารัตน แซซี่
(2541) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ คาดหวังใน
เรื่องการจัดประสบการณการเรียนการสอน มุ่ง
พัฒนาเด็กให้มีความพรอมทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความ
พร้ อมเพื่ อศึ กษาต่ อในระดั บชั้ นประถม ครู
อนุบาลต้องเป็นผู้ที่ทาให้เด็กเกิดความรัก และ
ไววางใจมากที่สุด สื่อการเรียนการสอนมีความ
ปลอดภั ย สภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น

84 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”

เหมาะสมกับเด็กอนุบาล หองเรียนมีการระบาย
อากาศและมี แสงสว่ างเพี ยงพอ ครู ต้ องแจ้ ง
ข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบสม่าเสมอ และมีการ
เอาใจใสความปลอดภัยในการรับส่งนั กเรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธร เวียงเหล็ก
(2542) พบว่ า ผู้ ป กครองให้ ค วามเห็ น ต่ อ
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล ใน
หลักสูตรและขบวนการเรียนการสอนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิ ตใจ สั งคมและสติ ปั ญญา การวั ด และการ
ประเมินผลใช้วิธีสอบด้วยข้อสอบและแจ้งผล
การสอบให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบภาคเรียน
ละครั้ง บุคลากร ครูและพี่เลี้ยงมีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ คือมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครองเป็น
อย่างดี ให้ความรักและเอาใจใสนักเรียนทุกด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีการจัดอาคาร
เรียนที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีพื้นที่
สาหรับนักเรียนมาวิ่งเล่นหรือออกกาลังกาย จัด
สภาพ แวดล้ อ มในชั้ น เรี ย นเหมาะสม จั ด
อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก สื่อ การเรี ยน
เหมาะสมกับวัยนักเรียนมีห้องปฏิบัติการพิเศษ
บุคลากรพิเศษเป็นครูภาษาอังกฤษและพลศึกษา
สร้างความสั มพันธ์ระหว่ างโรงเรี ยนกั บบ้าน
โดยให้ ผู้ ป กครองเยี่ ย มโรงเรี ย นและจั ด ท า
จดหมายข่ าว การจั ดการโรงเรี ยน จั ดบริ การ
สถานที่สาหรับผู้ปกครองนั่งพักระหว่างรอรับ
นักเรียน กิจการนักเรียน มีการจัดบริการอาหาร
กลางวั นที่ถูกหลักโภชนาการจั ดอาหารเสริ ม
การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในวั นส าคั ญและผลสั มฤทธิ์ ผู้เรี ยน
ผู้ปกครองรับทราบพัฒนาการของนักเรียนจาก
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน และสอดคล้อง

.

กับผลการวิจัยของสุรสิทธิ์ แก้วใจ (2542) พบว่า
ปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนระดั บ
ประถมศึกษา คือปัจจัยด้านวิชาการ โรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจัยด้านอาคาร
สถานที่ แ ละการจั ด สภาพ แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ปลอดภัย
จั ด ครู เ วรในการรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น เข้ า -ออก
โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
1.1 ควรมี การปรั บปรุ งสื่ อที่ เป็ น
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสื่อเทคโนโลยีเป็นที่สนใจ
ของเด็กเล็กอย่างมาก
1.2 ควรเพิ่ มความเข้ มงวดในการ
แยกแก้วสาหรับดื่มน้าและแก้วสาหรับแปรง
ฟันของเด็กแต่ละคน
1.3 ควรเพิ่ ม การจั ด อบรมด้ า น
โภชนาการให้แก่ครู และผู้ประกอบอาหาร
1.4 ควรหลี กเลี่ ย งการน าอาหาร
ประเภทกรุบกรอบ และขนมหวาน มาเป็นของ
หวานให้กับเด็ก
1.5 ควรมี ค วามเข้ ม งวดในการ
ตรวจร่างกายเด็ก ด้านการได้ ยิน การมองเห็น
และความสัมพันธ์ของอวัยวะก่อนเข้าเรียนใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ รั บ ทราบศั ก ยภาพ
รวมถึงปัญหาในด้านต่างๆของเด็กแต่ละคน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาการบริ ห าร
จั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ าน
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หมอ จั ง หวั ด สระบุ รี ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ ปกครอง และชุ มชนที่ มี ต่ อการบริ หาร
จั ดการศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ าน
หมอ จังหวัดสระบุรี
2.2 ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
ความคิดเห็ นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอ าเภอบ้ า นหมอ

จังหวัดสระบุรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน เพื่อศึกษาว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่
2.3 ควรมี การศึ กษาความคิ ดเห็ น
ของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย
การสัมภาษณ์ครูเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูล
สาคัญของครูในแง่มุมต่างๆ มากยิ่งขึ้น
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