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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรีย บเทีย บปญหาการดํา เนินงานของ
ศู นย อบรมเด็ กอ อนก อนเกณฑ ในวั ด ในจั งหวั ดสงขลา ตามตั วแปรตํ าแหน ง และขนาด ศึ กษา
ปฏิสัมพันธระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ใน
จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
กลุมประชากร คือผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จากทุกศูนยฯ ในจังหวัด
สงขลา จํานวน 30 คน และครูพี่เลี้ยงจากทุกศูนยฯ ในจังหวัดสงขลา จํานวน 98 คน รวมประชากร
ทั้งหมด 128 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ
ตําแหนงและขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปญหาการดําเนิ นงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ในวัดในจั งหวั ดสงขลา ตอนที่ 3
เป น
แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใ นวัดในจังหวัดสงขลา
โดยภาพรวม และรายดา น มีคา เฉลี่ย อยูใ นระดับ ปานกลาง โดยดา นที่มีคาเฉลี่ยปญ หาใน
การดํา เนิน งานสูงสุด คือ ดานการประเมินผล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยปญหาในการดําเนินงาน
ต่ําสุด คือ ดานบุคลากร และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีปญหานอย มีอยู 2 ขอ ไดแก
คณะกรรมการบริหารฯ ผูบริหารและครูพี่เลี้ยง มีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงานประจําเดือนรวมกัน

(3)

และการมีบริการรับสงนักเรียนที่ปลอดภัย ไดแก พนักงานขับรถ ครูผูดูแลนักเรียน สภาพรถ ฯลฯ
เหมาะสม
2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผูบริหารศูนย และครูพี่เลี้ยง จําแนกตามตัวแปรตําแหนง
และขนาดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
3. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับ
ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา โดยการพิจารณาคาเฉลี่ย พบวา
มีป ฏิสัมพันธระหวางตําแหนงกับขนาดของศูนย แสดงวา ตําแหนงกับขนาดของศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด สงผลตอปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัด
สงขลา โดยในศูนยขนาดเล็ก ผูบริหารศูนย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานสูงกวาครู
พี่เลี้ยง ในขณะที่ศูนยขนาดกลางและขนาดใหญ ครูพี่เลี้ยงกลับมีความเห็นวา มีปญหาในการ
ดําเนินงานสูงกวาผูบริหารศูนย ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผูบริหารศูนย เหมาะสมที่จะเปนผูดําเนินการใน
ศูนยขนาดกลางและขนาดใหญ สวนครูพี่เลี้ยง เหมาะสมจะเปนผูดําเนินงานในศูนยขนาดเล็ก
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ที่ตั้งไว
4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหา
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา พบวา สาเหตุของปญหาใน
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลาที่มีการตอบมากที่สุด คือ
ดานอาคารสถานที่ กลาวคือสถานที่ตั้ง อาคารและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ซึ่งมีความถี่สูงสุด
(f = 47) รองลงมา คือ หองเรียน พื้นที่ และมุมประสบการณสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเหมาะสม
(f = 42) และสถานที่รับประทานอาหารไมเหมาะสม ไมเปนสัดสวน (f = 35)
สําหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาที่มีความถี่สูงสุด คือ การจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ (f = 42) รองลงมา คือ ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยใหทั่วถึง (f =
29) และควรมีการตรวจสอบ ซอมแซมอาคารสถานที่ใหปลอดภัยอยูเสมอ (f = 27)
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Abstract

The objectives of this research were 1) to comparatively study the level of
the operating problems in Pre-School Children Centers of the Buddhist Temples in
Songkhla, in terms of their job description and size of the centers; 2) to study interaction
between the job description and the size of; 3) and to study causes of the operating
problems and recommendations to solve the operating problems within the Pre-School
Children Centers of the Buddhist Temples in Songkhla.
The populations were 128 persons, inclusive of 30 Administrators of PreSchool Children Centers and 98 Children Care-Takers. The research tool was a set of
questionnaire divided into 3 Parts dealing with I) General Information of the population
regarding their job description and size of Pre-School Children Centers; 2) Problems in
operating the Pre-School Children Centers of the Buddhist Temples in Songkhla; and
3) open–ended questionnaire to probe for problem causes and problem solving
suggestions for the pre-school children centers. The statistical methods employed in the
data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results of this study were as the followings:
1. The problems in operating the Pre-School Children Centers of the
Buddhist Temples in Songkhla in overall was at the moderate level. Regarding the
individual aspects, the highest operating problem of the Pre-School Children Centers
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was in an Evaluation aspect, while the aspects of monthly meeting and safety school bus
service were at the low level and the personnel management is at the lowest level.
2. The comparison result of problems in operating the Pre-School Children
Centers as seen by the administrators and the children care-takers, attributable to their
job description and size of the centers in overall and individual aspects was
significantly different.
3. There was an interaction between the job description and the size of
the Pre-School Children Centers. The result revealed that the job description and the
size affected the operation problems of the centers. The administrators in the small size
centers had a higher mean of operation problems than the children care-takers, while
in the centers of medium and large sizes, the children care-takers have a higher mean
of operation problems.
4. Regarding the causes of the operating problems, some findings from the data
analysis showed that Land and Buildings aspect was specified as a highest cause of the
operating problems, due to the unsuitable locations, uncomfortable buildings and environments (f
= 47). The second problem cause was unsuitable classroom, surrounding areas and common
space learning corner area (f = 42). The third problem cause was unsuitable cafeteria location
arrangement (f = 35).
5. Concerning their suggestions to solve the operating problems, the
suggestion with highest frequency for solving operation problem was to conduct
appropriate budget allocation (f = 42). The second was to conduct more effective publicity of
the operation of the centers (f = 29) and the third suggestion was to always provide for good
building maintenance (f = 27).
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
เปนที่ยอมรับกันวากลไกในการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการใหการศึกษา
และการศึก ษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา
และแกปญหาตางๆ ของสังคม รวมทั้งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนประชากร
ที่มีคุณภาพ กลาวคือ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมได
ประเทศใดก็ตามที่มีคนมีคุณภาพ ประเทศนั้นยอมพัฒนากาวไกลกวาประเทศอื่น และสามารถ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนแผนที่เนนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน ใหเปนผูที่มีความสมบูรณ พรอมทั้ง ทางกาย ศีล จิต ปญญา และความสามารถใน
การสรางสรรค สังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู สังคมอันกอปรดวยทั้งความสมานฉันท
และความเอื้ออาทรตอกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 22) ในแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ขอ และกําหนดแนวนโยบายไว 11 ประการ
ซึ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน อยูในวัตถุประสงคขอที่ 1 แนวนโยบายขอที่ 1 ในที่นี้ขอกลาวถึงที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ วัตถุประสงคขอที่ 1 พัฒนาคนอยางรอบ
ดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบายขอที่ 1 เพื่อการดําเนินการวา
การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู และมีนโยบายในขอที่ 1 วา
เด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ป ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบ
การศึกษา
ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาใหเด็กกอนเขาเรียนในชั้นประถมศึกษามาชานานแลว
โดยเจานายเชื้อพระวงศเขาเรียนในโรงเรียนราชกุมารและโรงเรียนราชกุมารี สวนชาวบานก็นิยม
นําลูกไปฝากเรียนไวที่วัด ตอมาเมื่อมีการจัดการศึกษาเปนระบบ จึงมีชั้นมูลศึกษาหรือโรงเรียน
บูรพบทในโรงเรียนประถมศึกษาหรือจัดคูกับโรงเรียน ก. ข. นโม ตามวัด ตามบาน และในระหวาง
ป 2466-2470 โรงเรียนราษฎรที่มีชื่อเสียง ไดแก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนราชินี
และโรงเรียนมาแตรแดอี ไดเริ่มเปดสอนแผนกอนุบาลขึ้น โดยการนําวิธีการสอนแบบเฟรอเบล
และมอลเตสเซอรี่มาเปนตัวอยาง ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐบาลสมัยนั้นไดตั้งโรงเรียนชัน้ อนุบาล
เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2483 คือ โรงเรียนละอออุทิศ และยังดําเนินการสอนมาจนถึงปจจุบัน
1

2

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2539: 25) หลังจากนั้นการจัดการศึกษาชั้นอนุบาลก็ไดแพรกระจายไป
ยังทุกโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สวนการจัดการศึกษา
ใหเด็กกอนวัยเรียนในวัดนั้น ไดดําเนินงานสอนมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2516 เดิมใชชื่อโรงเรียนวา
“โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ” และไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด” ตั้งแตป
พ.ศ. 2531 เปนตนมา โดยรับเด็กเล็กทั้งชายและหญิงเขาศึกษาตั้งแตอายุ 3 ป ถึงยางปที่ 6 ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด เปนสถานศึกษาในสังกัดกรมการศาสนา ที่จัดโดยคณะสงฆมีเปาหมาย เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเกณฑบังคับ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
กอนเขาเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามกฎหมายตอไป (กมล รอดคลาย. 2537: 56)
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่กลาวมานั้น ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ บางวัด
ก็จัดการศึกษาระดับนี้ให บางวัดก็ไมจัด ขึ้นอยูกับความพรอมของวัดในดานตาง ๆ ดังนั้นการจัด
การศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดแตละอําเภอแตละพื้นที่ ยอมมีความแตกตางกันใน
ดานคุณภาพ กลาวคือ ศูนยที่ตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมดี ยอมมีความพรอม
ในการดําเนินงานมากกวาศูนยที่ตั้งอยูในเขตชนบท ธุรกันดาร สําหรับจังหวัดสงขลาไดดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐในการจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในทุกอําเภอ มาตั้งแตปงบประมาณ
2536 และดําเนินการจัดตั้งศูนยไดจํานวนกวา 30 ศูนย ปจจุบันบางศูนยไมไดจัดตอ เนื่องจากมี
ปญหาในการดําเนินงาน ประกอบกับชวงป พ.ศ. 2545 มีการถายโอน การจัดการศึกษาสวนนี้
ไปใหกับเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล แตอยางไรก็ดียังมีวัดอยูอีกสวนหนึ่ง ซึ่งยังเปน
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ทั้งนี้เนื่องจากการถายโอนเปนการถายโอนเฉพาะงบประมาณ
เทานั้น การดําเนินการตาง ๆ ยังเปนภาระหนาที่ของวัด ยังใชสถานที่ของวัด และครูพี่เลี้ยงคนเดิม
โดยมีเจาอาวาสเปนผูบริหารและครูพี่เลี้ยงเปนผูดูแลดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ดังเดิม จากผลการวิจัยของ ศึกษา คชโครต (2538: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่ตั้งอยูในหมูบานปกติกับศูนยที่ตั้งอยูในหมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง (อพป.) ในจังหวัดยโสธร พบวา ปญหาในการดําเนินงานดานบุคลากร ดานอาคาร
สถานที่ ดานงบประมาณ ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็กของ
ศูนยที่ตั้งอยูในหมูบานปกติกับศูนยที่ตั้งอยูในหมูบาน อพป. มีสภาพปญหาตางกัน ในขณะเดียวกัน
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ซึ่งเปดดําเนินงานในป พ.ศ. 2516 มาจนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา
ประมาณกวา 26 ป ระยะเวลาดําเนินงานดังกลาว อาจจัดไดตามสภาพการสงเสริมการดําเนินงาน
ของกรมศาสนา กลาวคือ ในระยะเริ่มแรกจนถึงสิ้นแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 6
เปนชวงที่ทางวัดตองรับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งหมด ชวงระยะเวลาตอมาในตนแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) จัดไววาเปนระยะที่ไดรับความสนใจในการพัฒนา
อยางจริงจัง มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนครูพี่เลี้ยง เพื่อสมทบกับทางวัด (กรมวิชาการ.
2538: 5) ภายหลังป พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน กรมการศาสนาไดมีการเรงรัดคุณภาพของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดอยางเปนรูปแบบที่ชัดเจน ทําใหศูนยตาง ๆ ประสบปญหาตาง ๆ มากขึ้น
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จากการรายงานวิจัยของสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 12 (2537: 1)
พบวา ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 12 เห็นวาการจัดการศึกษาของศูนยฯ
มีปญหาระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ ดานธุรการ
และการเงิน และดานสัมพันธชุมชน สวนครูผูสอนเห็นวา มีปญหาระดับปานกลางดานธุรการ
และการเงิน สวนดานอื่นๆ มีปญหานอย เชนเดียวกับงานวิจัยของ บุญมาก ชางโสภา (2536:
บทคัดยอ) พบวา ปญหาการบริหารศูนยพัฒนา เด็กเล็กในทัศนะของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ในจังหวัด ความรับผิดชอบของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6 เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเลี้ยงดูเด็ก การคัดเลือกผูดูแลเด็ก การเลือกตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเด็ก การสราง
ความสัมพันธกับชุมชน มีปญหาอยูในระดับนอย สวนการจัดหาวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และ
การปรับปรุงบํารุงรักษา การเงิน และงานธุรการ การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน มีปญหา
อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กมล รอดคลาย และคณะ (2539: 91) เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด พบวา ในการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดทั่วประเทศ มีปญหาสรุปได ดังนี้ งบประมาณไมเพียงพอ
คาตอบแทนครูพี่เลี้ยงต่ํา ขาดงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผูปกครองไมให
ความรวมมือเทาที่ควร ขาดสื่ออุปกรณการเรียนการสอน และเครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก บุคลากร
ไมเพียงพอ การพัฒนาบุคลากรยังมีนอย อาคารเรียนไมเปนสัดสวน และไมมีการกําหนดแผนงาน
ของศูนยอยางชัดเจน จะเห็นไดวาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด มีปญหา
เกือบทุกดาน
ผูวิจัย ในฐานะเปนเจาอาวาสวัด ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดหวยพุด ในจังหวัดสงขลา จึงมีความสนใจศึกษาวา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัด
สงขลา มีปญหาการดําเนินงานอะไรบาง ผูมีตําแหนงการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน และศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดที่มีขนาดแตกตางกันจะมีปญหาแตกตางกันหรือไม จะมีปฏิสัมพันธระหวาง
ตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑหรือไม และจะมีขอเสนอแนะ
ในการแกปญหาการดําเนินงานของศูนยประการใดบาง เพื่อนําผลการศึกษา คนควาไปใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัด
สงขลา และเปนประโยชนแกบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาส
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงาน ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัด
สงขลา

4

2. เพื่อเปรียบเทีย บปญหาการดํา เนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใ นวัด
ในจังหวัดสงขลา ระหวางผูปฏิบัติหนาที่ที่มีตําแหนงตางกัน และระหวางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดที่มีขนาดตางกัน
3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
4. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
สมมติฐาน
1. ผูปฏิบัติหนาที่ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่มีตําแหนงตางกัน มีปญหา
ในการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดตางกัน
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่มีขนาดตางกัน มีปญหาในการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดตางกัน
3. มีปฏิสัมพันธระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑ
ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลของการวิจัยทําใหทราบปญหาและระดับปญหา รวมทั้งสาเหตุของปญหา
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
2. ผลของการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานใหผูบริหาร ครูผูสอน และผูเกี่ยวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
จากทุกศูนยฯ ในจังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน และครูพี่เลี้ยงจากทุกศูนยฯ ในจังหวัดสงขลา
จํานวน 98 คน รวมประชากรทั้งหมด 128 คน เนื่องจากผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง จากทุกศูนย
มีจํานวนไมมากนัก ผูวิจัยจึงใชประชากรทั้งหมดในการศึกษาวิจัย

5

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร คือ
2.1.1 ตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด แบงเปน
เปน 2 ระดับ คือ
2.1.1.1 ผูบริหาร
2.1.1.2 ครูพี่เลี้ยง
2.1.2 ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด มีจํานวน 3 ขนาด คือ
2.1.2.1 ขนาดเล็ก
2.1.2.2 ขนาดปานกลาง
2.1.2.3 ขนาดใหญ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ปญหาและสาเหตุของปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา 11 ดาน ไดแก
2.2.1 ดานอาคารสถานที่
2.2.2 ดานวัสดุอุปกรณ
2.2.3 ดานบุคลากร
2.2.4 ดานงบประมาณ
2.2.5 ดานการประเมินผล
2.2.6 ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
2.2.7 ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
2.2.8 ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ
2.2.9 ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล
2.2.10 ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน
2.2.11 ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา หมายถึง สถานที่ซึ่งวัด
จัดตั้งขึ้นในวัดหรือธรณีสงฆ หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการอบรมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหแกเด็กอายุ 3-6 ป หรือเด็กกอนเกณฑเขาสู
วัยเรียน ภาคบังคับในระดับประถมศึกษา มีชื่อยอวา “ศดว.” อยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบดวย 13 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสงขลา เทพา ระโนด
รัตภูมิ ควนเนียง จะนะ นาทวี หาดใหญ สะบายอย สะเดา บางกล่ํา สทิงพระ และสิงหนคร
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2. ปญหาการดําเนินงาน หมายถึง อุปสรรค ขอขัดของ ในการจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไว ซึ่งพิจารณาไดจากผลการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องปญหาและ
สาเหตุของปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ประกอบดวย
2.1 ดานอาคารสถานที่ หมายถึง บริเวณที่ทําการเรียนการสอนของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด สถานที่ตั้งอาคารประกอบ สวนประกอบของอาคาร อนามัยสิ่งแวดลอม
วัสดุอุปกรณ ที่เก็บสิ่งปฏิกูล
2.2 ดานวัสดุอุปกรณ หมายถึง อุปกรณการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด อยูในสภาพใชการได มีความสูงเหมาะกับวัยของเด็กมี
ของเลนและสื่อพัฒนาเด็กเพียงพอทั้งของเลนในรมและกลางแจง ซึ่งอาจดัดแปลงประดิษฐขึ้น
จากวัสดุพื้นบาน วัสดุธรรมชาติ เศษวัสดุ หรือสิ่งของเหลือที่มีความปลอดภัยเหมาะกับวัยเด็ก
2.3 ดานบุคลากร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ไดแก ผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีหนาที่ตางกัน ดังนี้
2.3.1 ผูบริหาร ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ตองเปนเจาอาวาสวัด
เปนผูจัดตั้งและควบคุมดูแล มีคณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑเปนผูใหคําปรึกษา
แนะนําและควบคุมการดําเนินงานของศูนยฯ
2.3.2 คณะกรรมการการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ประกอบดวย
เจาอาวาส เปนประธาน เจาคณะแขวงหรือเจาคณะตําบล ผูปกครองเปนกรรมการที่ปรึกษา
ผูแทนครูพี่เลี้ยง ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการหนาที่ของพระสงฆ
ที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาส ผูบริหารศูนยจะตองทําหนาที่อบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
2.3.3 ครูพี่เ ลี้ยง ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป มีวุฒิการศึก ษา หรือจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป ผานการอบรมซึ่งกรมการศาสนาเปนผูจัดรวมกับหนวยงานอื่น มีสุขภาพ
แข็งแรง มีจิตใจออนโยน ทําหนาที่เตรียมความพรอมในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
และจัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันได โดยใชหลักสูตร
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 ดานงบประมาณ หมายถึง ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชจายงบประมาณ การรายงาน
ผลการใชงบประมาณ การดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
2.5 ดานการประเมินผล หมายถึง การประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ทั้งการประเมินผล
ความเจริญเติบโตของเด็กแตละคน การดําเนินงานของศูนย และการรายงานการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในระหวางป
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2.6 ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย หมายถึง การจัดใหมีมาตรฐานตางๆ
เพื่อปองกันความปลอดภัย และการปฏิบัติในการปองกันการเกิดอันตรายตอเด็กในศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด ไดแก ติดตั้งเครื่องตัดไฟหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อยางนอย 1 เครื่อง
ในแตละชั้นของอาคาร มีการฝกซอม การปองกัน และแกไขภัยพิบัติใหแกเด็กและบุคลากรไมนอยกวา
ปละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ที่เปนของแตกงาย แหลมคม หรือหากเปนไมตอง
ไมมีเสี้ยนอันอาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็กได มีติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร
ถาติดตั้งต่ํากวาที่กําหนด จะตองมีที่ปดที่ปลอดภัยเพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยง
การใชสายไฟตอพวง เปนตน
2.7 ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก หมายถึง การปฏิบัติของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในการใหประโยชนแกเด็ก ไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโต
มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และใหภูมิคุมกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และจดบันทึกรายงาน
สุขภาพประจําตัวเด็ก เพื่อชี้แจงใหผูปกครองทราบและแสดงความยินยอม การจัดโภชนาการ
โดยจัดอาหารใหเด็กไดรับประทานในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ ใหเด็ก
มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร จัดใหเด็กดื่มนมหรืออาหารเสริม จัดอาหารกลางวันใหเด็ก
รับประทานทุกคนและทุกวัน จัดอาหารวางใหรับประทานในตอนบาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ
การเรียนรู และการออกกําลังกาย เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเด็กทุกดาน อยางเหมาะสม
กับวัยทั้งกิจกรรมในรมและกลางแจง จัดใหเด็กไดนอนพักผอนดวยวิธีนอนราบอยางนอยวันละ
1–2 ชั่วโมง ระหวางกลางวัน
2.8 ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ หมายถึง การรวมดําเนิน
กิจกรรมระหวางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ ใหชาวบานทราบกิจกรรม
ของศูนยฯ เปนระยะๆ อันจะทําใหมีความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง
2.9 ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล หมายถึง การแสดงขอมูล
รายละเอียดของเด็กในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ เชน บัญชีรายชื่อเด็ก ทะเบียนรับ-จําหนายเด็ก
สมุดแสดงรายการ และเวลาอาหารประจําวันของเด็ก ตารางกิจกรรมประจําวัน บันทึกประจําตัว
ไดแก ติดตามการเจริญเติบโต (ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง) พัฒนาการของเด็ก บริการสุขภาพควร
ระบุแพทย พยาบาล หรือสถานที่พยาบาลที่จะไดรับการบริการไดอยางเปนประจําและตอเนื่อง
2.10 ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน หมายถึง
การจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กใหผูปกครองเด็กและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทุกระยะ
1 ภาคเรียน ตามแบบฟอรมที่กําหนด และการแจงผลการดําเนินงาน ของศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑตอผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.11 ดานการจัดบริการเสริมอื่นๆ หมายถึง การจัดสวัสดิการดานอื่นๆ ตอเด็ก
ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ เชน จัดใหมีบริการรถรับ-สงเด็กอยางปลอดภัยโดยมีผูดูแลและนั่ง
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ไปกับรถรับ-สงดวยทุกครั้ง มีการจัดตั้งกองทุนสําหรับเด็กยากจน มีบริการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกับครอบครัวและชุมชนเปนประจําสม่ําเสมอ
3. สาเหตุของปญหา หมายถึง สาเหตุที่กอใหเกิดอุปสรรค ขอขัดของ ในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ที่ทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
4. ขอเสนอแนะในการแกปญหา หมายถึง ขอคิดเห็นของผูบริหารและครูพี่เลี้ยง
ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
5. ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด หมายถึง เจาอาวาสวัด หรือพระภิกษุ
ที่เจาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินงานภายในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใน
วัดแทน
6. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและเปนผูทําหนาที่สอนหรือ
ดูแลเด็กในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
7. ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในที่นี้ดูจากจํานวนเด็กกอนเกณฑ
ที่กําลังศึกษาอยูในวัด แบงเปน 3 ขนาด
7.1 ศูนยขนาดเล็ก หมายถึง ศูนยที่มีจํานวนนักเรียนกอนเกณฑในวัดจํานวนต่าํ กวา
50 คน
7.2 ศูนยขนาดกลาง หมายถึง ศูนยท่ีมีจํานวนนักเรียนกอนเกณฑในวัดจํานวน
ตั้งแต 51 -75 คน
7.3 ศูนยขนาดใหญ หมายถึง ศูนยที่มีจํานวนนักเรียนกอนเกณฑในวัดจํานวน
มากกวา 76 คนขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดในจังหวัดสงขลา ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการศึกษาใหแก
เด็กปฐมวัย แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ปรัชญา หลักการ จุดมุงหมาย การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็ก 3-5 ป) บทบาทของผูเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความเปนมาของการจัดการศึกษาปฐมวัยความเปนมา
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด การบริหารงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด การจัดการศึกษา
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด งานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ความสําคัญของการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย เปนเรื่องที่นักการศึกษา และนักจิตวิทยาไดให
ความสนใจศึกษาคนความานานแลว โดย ฟรอยด (จันทมาศ ชื่นบุญ และคณะ. 2535: 16; อางอิงจาก
Freud. 1856-1939) นักจิตวิเคราะหไดย้ําใหเห็นวา วัยเริ่มตนของชีวิตมนุษย คือ ระยะ 5 ปแรก
ของเด็ก ประสบการณตางๆ ที่ไดรับในตอนตนๆ จะมีอิทธิพลตอชีวิตตลอดจนถึงวาระสุดทาย
ซึ่งคํากลาวนี้สอดคลองกับความคิดของ พลาโต (ชัยยงค พรหมวงศ. 2524: 21; อางอิงจาก
Plato. 1871) ที่วา การเริ่มตนเปนจุดสําคัญที่สุดของงานทุกชนิด การเริ่มตนของชีวิตก็เชนกัน
โดยเฉพาะการเริ่มตนชีวิตของเด็กเล็กเปนระยะที่จะเพาะอุปนิสัยของเด็กเอง ซึ่งจําเปนจะตองดําเนินชีวิตในอนาคต การปลูกฝงนิสัยที่ดี จึงจําเปนจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง พอแมจํานวนมาก
ยังไมเขาใจธรรมชาติของเด็กดีนัก ดังนั้น โรงเรียนจึงเปนแหลงปลูกฝงทัศนคติและอุปนิสัย
ที่พึงปรารถนาใหแกเด็ก สวน ล็อค (จันทรวรรณ เทวรักษ. 2523: บทนํา; อางอิงจาก Lock.. 1876:
ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา “เด็กเปรียบเสมือนผาขาว ถาจะแตมสีอะไรลงไปก็เปนสีนั้น” นักจิตวิทยา
และนักการศึกษาอีกมากมายที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาแกเด็กในวัยนี้ ตอมาในป
ค.ศ. 1964 บลูม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2538: 1; อางอิงจาก Bloom.
1964: ไมปรากฏเลขหนา) ไดรายงานผลการวิจัยของเขาในหนังสือที่ชื่อ “ความมั่นคงและเปลี่ยนแปลง
ในบุคลิกภาพของมนุษย” (Stability and Change in Human Characteristics) หนังสือเลมนี้ได
ทําใหนักศึกษาหลายคนที่มีขอสงสัยในเรื่องพัฒนาการของเด็กในระยะเริ่มแรก มีความเชื่อมั่นและ
เขาใจวาเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 4 ขวบ จะพัฒนาดานสติปญญา ไดถึงรอยละ 50 และจาก 4-5 ขวบ
9
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จะพัฒ นาเพิ่ม ขึ้น อีก รอ ยละ 30 และที่เหลือ คือ รอยละ 20 จะอยูในชวง 8-17 ป จะเห็นวา
สติปญญาของมนุษยมากกวา 3 ใน 4 จะไดรับการพัฒนาเมื่อเด็กอายุไดประมาณ 9 ป ซึ่งสอดคลอง
กับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในระยะเริ่มแรก กลาวคือ ตั้งแตปฏิสนธิจนถึง 6 ป ระบบประสาท
และสมองเจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดและเร็วที่สุด กลาวคือ ประมาณ 80 ของผูใหญปกติ
แตสมองมิไดสมบูรณในการรับรูและคิดมาพรอมกับการกําเนิด ตองอาศัยปจจัยดานภาวะแวดลอม
ของครอบครัว ประสบการณการเรียนรู และการกระตุนสัมผัสที่ดีเหมาะสมกับชวงอายุ จึงจะพัฒนา
สมองใหเติบโตถึงขีดสุดศักยภาพได ซึ่ง จะทํา ใหเ รีย นรูไดดี โครงสรา งสมองเขม แข็ง และใน
ทางตรงขามปจจัยเงื่อนไขที่จํากัด และความไมเหมาะสมกับชวงอายุ จะบั่นทอนการพัฒนา
ศักยภาพของสมองทําใหโครงสรางสมองไมดีและเรียนรูไดยาก จะเห็นไดวาครอบครัว และกระบวนการ
เรียนรูจะสงผลตอการพัฒนาสมองซึ่งเปนการสรางฐานทางสติปญญาทั้งระดับบุคคล และระดับ
ประเทศชาติ
สรุปไดวา การใหการศึกษาแกมนุษยนั้น ชวงที่จะมีผลตอชีวิตในทุก ๆ ดานมากที่สุด
คือ การใหการศึกษาในระดับปฐมวัย
แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น (ศึกษา คชโคตร. 2538: 10; อางอิงจาก Decker
and Decker. 1992: 7) กลาววา โรงเรียนปฐมวัยเปนโรงเรียนที่เตรียมเด็กสําหรับสังคมใหม
ตามที่ตองการ โดยมีจุดประสงคเพื่อฝกเด็กในการทํางานและเปนสถานที่ที่ใหความสุขแกเด็ก
ซึ่งเด็กจะเรียนรูดวยเหตุผล ไมใชการเรียนรูจากการบังคับ โรงเรียนปฐมวัยจะตองกําหนดนิสัย
ใจคอที่จะตองปฏิบัติไปสูนิสัยที่ดีงาม หลักสูตรปฐมวัย สําหรับเด็ก 3-6 ขวบ จะประกอบดวย
การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การเรียนรูภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การรองรําทําเพลง
และหลักการทางจริยธรรม เด็กจะเรียนรูจากการปฏิบัติดวยการเลนสิ่งของ การทองเที่ยวไปใน
ทุงนาและปาเขาลําเนาไพรใกล ๆ โรงเรียน การเลนเกมตาง ๆ การเรียนการสอนจะยึดหลักผูเรียน
เปนศูนยกลาง สวน ดักเกอร (ศึกษา คชโคตร. 2538:10; อางอิงจาก Decker and Decker. 1995: 7)
กลาววาโรงเรียนปฐมวัยจะมีแนวการจัดการศึกษา คือ ใหเด็กมีอิสระในการเคลื่อนไหว มีการวางแผน
กิจกรรมการเลนจากของเลน เชน การสรางดวยบล็อกไม การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
การพัฒนาการทางภาษาดวยการทองบทกลอน การรองเพลง การเลาเรื่อง การอภิปราย การเนน
ความสัมพันธ และระเบียบความคิด การเรียนรูจากมารดา จากครู สวนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 3-5) ไดกําหนดแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยไวดังนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย ตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่อง
ไปจนตลอดชีวิต ทั้งพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งมีความสัมพันธ
และพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมกันทุกดาน เด็กแตละคนเติบโตและมีการพัฒนาการที่แตกตางกัน
ไปตามวัย เปนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ
5 ป การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กจะพัฒนาตามอายุ ประสบการณ คานิยมทางสังคม
และสิ่งแวดลอมเด็ก จะไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ ไดรับความรัก ความอบอุนอยางเพียงพอ
จากผูใกลชิด และใหโอกาสเด็กไดชวยตนเองไดทํางานที่เหมาะสมกับวัย และมีอิสระที่จะเรียนรู
ในสิ่งที่ตนอยากรับรูรอบ ๆ ตัว แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเปนแนวทางใหครูผูสอนหรือ
ผูที่เกี่ยวของไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของเด็กแตละคนในอันที่จะสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
การเรียนรูของมนุษยเรานั้น สืบเนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับการเรียนรูจึงเปน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม
รอบตัว ดังนั้นการเรียนรูจะเกิดขึ้นกับผูเรียน เมื่อผูเรียนไดเปนผูปฏิบัติจากการเลน การทํางาน
การไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา การไดเคลื่อนไหว การมีโอกาสคิดริเริ่ม ตามความตองการและ
ความสนใจของตนเอง สภาพแวดลอมการเรียนจะตองมีบรรยากาศที่เปนอิสระ มีความอบอุน
และปลอดภัย
ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริม
การเรียนรูของเด็ก เด็กจะเรียนรูจากธรรมชาติที่อยูรอบตัว และสภาพแวดลอมทางบานที่เปน
ประสบการณรอบตัว ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิด ที่จะใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณ
จริงดวยตัวเด็กเองในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก
การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตของเด็ก เด็กทุกคนจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเลน ไดสังเกต ไดทดลอง ไดทําสิ่งตาง ๆ ที่สรางสรรค คิดแกปญหา และคนพบดวยตนเอง
การเลนจึงมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา การเลนของเด็กทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดใชประสาทสัมผัสและการรับรู ไดเรียนรูความรูสึกของผูอื่นไดแสดงออกถึงการกระทําของตน
การเลน จึงเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณการเรียนรู และไดเรียนรูสิ่งแวดลอม ไดเรียนรูจาก
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ผูอื่น ไดสรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอื่น และไดเรียนรูธรรมชาติรอบตัว ดังนั้นหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย จึงถือวา “การเลน” อยางมีจุดมุงหมายเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมรอบตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน
ผูสอนจําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งครูจะชวยใหเด็กไดพัฒนาและเกิดการเรียนรู ชวยใหเด็กได
อยูรวมกันกับคนอื่นไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม
จึงเปนตัวกําหนดหลักสูตรปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กกอนเกณฑ โดยครูผูสอน
จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งจึงจะจัดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใหมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา แนวทางการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยหรือเด็ก
กอนเกณฑ มีแนวคิดจากพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู การเลน วัฒนธรรมและสังคม
ปรัชญา หลักการ จุดมุงหมาย การศึกษาปฐมวัย
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ผนวกกับแนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนตัวกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจะไดใชปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในการไดจัดการเรียนการสอน และดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอันจะนําไปสูการปฏิบัติการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย คลิก
(Click. 2004: 68) กลาววา “ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยเปนความคิด ความเชื่อ และคานิยมที่องคการ
หรือผูปฏิบัติงานยึดถือในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีการเรียนของเด็ก คานิยมที่ผูวางแผน
และผูปกครองยึดถือ และความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและหนาที่ของโรงเรียน” โดยมีปรัชญาที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1. ปรัชญาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู ไดแก
1.1 การเรียนรูที่ดีที่สุด เมื่อผูเรียนไดรับการกระตุนจากภายนอกในรูปของรางวัล
อาจเปนการพูดชมเชย การไดรับดาวทอง เปนการเรียนรูจากการเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของ
เด็ก ผูใหญจะเปนผูตัดสินใจโดยการสังเกตและการวัดผล
1.2 การเรียนรูเปนการกระตุนจากภายในดวยระบบการกระตุนทางสติปญญา
เด็กจะตองมีการเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะ เมื่อเด็กมีพัฒนาการที่พรอม เด็กจะเลือกกิจกรรม
และประสบการณที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนรู ดังนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการ
เสริมแรงใหเด็กพึงพอใจที่จะเรียน
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1.3 การเรียนรูเปนผลจากการที่เด็กไดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอม
เด็กจะสรางความรูไดดวยตนเองจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ และไดเลนกับสิ่งของตาง ๆ
เด็กจะทดลอง และสรุปเปนความรูใหมของตน
1.4 ความรู เปนผลความสามารถทางสติปญญา ซึ่งมาจากการที่นักเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับสมาชิกในสังคมที่มีวุฒิภาวะสูงกวาและอยูในทามกลางของวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
ในสังคมจะชวยใหเด็กมีสติปญญาสูงขึ้น ผูใหญจะตองชวยจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อชวยให
เด็กไดลงมือปฏิบัติการเรียนรูเปนรายคน ผูใหญจะสรางประสบการณการเรียนรูไดสําเร็จ จะตอง
เขาใจระดับความสามารถของเด็กดวย
2. คานิยมที่จะชวยในการวางแผนการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนปฐมวัยทั้ง
คณะกรรมการ ผูบริหาร คณะครู และผูปกครองนั้นมีขอที่ควรพิจารณา คือ
2.1 เด็กจะเรียนรูอะไรสิ่งนั้นตองมีความสําคัญตอเด็กและเด็กพึงพอใจที่จะเรียนรู
2.2 เด็กจะเรียนรูอะไรเด็กตองมีสวนรวมอยางอิสระ หรือควรจะเชื่อฟงคําสั่งของ
ผูใหญ
2.3 เด็กมีสิทธิที่จะเลือกเรียนดวยตนเองหรือควรยอมรับการตัดสินใจของผูใหญ
2.4 ครอบครัวควรจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนควรจะเปนผูจัด
กิจกรรมเพียงลําพัง
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการศึกษาและหนาที่ของโรงเรียน นักวางแผนจะตอง
พิจารณาในประเด็นเหลานี้ คือ
3.1 ศูนยการจัดการศึกษาเด็กกอนเกณฑ ควรจะเตรียมเด็กเขาสูโรงเรียนอนุบาล
3.2 โรงเรียนควรจะสอนใหเด็กมีระเบียบวินัย
3.3 สภาพแวดลอมของโรงเรียนควรจะปลูกฝงวินัย แกเด็กและปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
3.4 โรงเรียนควรเตรียมเด็กในการดําเนินชีวิตไมใชแตเพียงการใหการศึกษาใน
การเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเทานั้น
3.5 การสอนคุณคาทางจริยธรรมควรจะเปนหนาที่ของผูปกครองดวย
3.6 หลักสูตรของโรงเรียนควรจัดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ดวยตนเอง
ดังนั้น ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยจึงควรคํานึงถึงวิธีการเรียนรูของเด็ก คานิยมของ
ผูปกครอง และความคิดเกี่ยวกับหนาที่ของโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 5) กลาวถึง ปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยไวดังนี้
“.......การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
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แตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร
และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนา ไปสูความเปนมนุษยที่
สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม.......”
ดังนั้น ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่ใชเปนแนวทางการจัดการศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ป จึงเปนการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรู
สนองตอการพัฒนาการของเด็กตามธรรมชาติ ดวยการใหความรัก ความเขาใจเพื่อวางรากฐาน
คุณภาพชีวิตตั้งแตวัยปฐมวัยอันจะเปนรากฐานของชีวิตในวัยสูงขึ้นเพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณ
ใหเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย คลิก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2546: 10; อางอิงจาก Click. 2004: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไวดังนี้
1. การนําจุดประสงคไปสูการจัดสภาพแวดลอม ครูจะตองจัดสภาพแวดลอม และจัด
โครงสรางของประสบการณการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนที่จะแสดงออกถึงเปาหมาย
ของการพัฒนาความสามารถที่ตองการ ซึ่งหองเรียนจะตองจัดสภาพแวดลอมดวยการจัดกิจกรรม
และวัสดุใหหลากหลาย และนักเรียนจะเลือกทํากิจกรรมไดอิสระตามความตองการ
2. นักเรียนจะมีโอกาสในการฝกปฏิบัติตามพฤติกรรมที่กําหนดไวในวัตถุประสงค
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ เด็กจะตองมี
ประสบการณมากตามจุดประสงคที่กําหนดและตองมีการกระทําหรือปฏิบัติซ้ําในกิจกรรมเดียวกัน
เด็กจึงจะสรางพฤติกรรมนั้นได
3. นักเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจจากการนําพฤติกรรมที่คาดหวังไปสูผลของ
ประสบการณ ประสบการณการเรียนรูควรใหเด็กมีความรูรักพอใจจากการมีสวนรวม ประสบการณ
ที่เด็กไมพึงพอใจจะเปนเหตุใหเด็กหลีกเลี่ยงประสบการณเดียวกันหรือคลายกันในอนาคต
4. นักเรียนจะตองสามารถทําใหพฤติกรรมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังอันเปนผล
จากประสบการณการเรียนรู ครูตองมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ประสบการณการเรียนรู
จะถูกกําหนดใหเปนผลของพฤติกรรมซึ่งจะทาทายผูเรียนใหประพฤติปฏิบัติตาม
5. นักเรียนควรจะไดมีโอกาสเลือกประสบการณ อันจะเปนผลจากพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
นักเรียนควรมีความสนใจและความสามารถที่กวาง เด็กแตละคนจะมีความสนใจและความสามารถ
ไปตามบุคคลอื่นในเวลาใดเวลาหนึ่ง การเลือกวิธีการที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค
6. นักเรียนควรจะสามารถทํากิจกรรมที่คลายกันไดซ้ํากัน เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในพฤติกรรมที่พึงปรารถนา กิจกรรมการเรียนรูแตละกิจกรรมจะตองเปนผลใหเด็กเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติก รรม เด็ก อายุ 3 ขวบ เด็ก จะใชเ ดิน ในการสํา รวจวิธีก ารเปลี่ย นแปลงความรูสึก ใน
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สถานการณตาง ๆ ดวยการตัด การกลิ้ง การทุบ และการบีบ เด็กอายุ 5 ขวบ เด็กจะใชดินใน
การแสดงออกถึงความคิด และทําใหเกิดรูปรางตาง ๆ เชน จรวด หรือรูปสัตวตาง ๆ เปนตน
สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 5-7) กลาวถึง หลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ดังตอไปนี้
1. การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม
การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตร
ที่มุงเนนการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บนพื้นฐานของ
ประสบการณเดิม และประสบการณใหมที่เด็กที่มีความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาส
ทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิการไดพัฒนา ตามวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก โดยพัฒนา
เด็กใหรูสึกเปนสุขในการเรียนรูและเปนการเตรียมเด็กสําหรับชีวิตอนาคตที่จะเจริญเติบโตเปน
ผูใหญตอไป
2. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจะตองเปนสภาพแวดลอมที่สนองความตองการ
ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดเกิด
การเรียนรูดวยการจัดกิจกรรม ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผอนคลาย ไมเครียด มีโอกาสออกกําลังกาย
และพักผอน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยใหเด็กมีโอกาสไดเลือกเลน
เรียนรูเ กี่ย วกับ ตนเองและโลกที่เ ด็ก อยู รวมทั้งพัฒนาการอยูรว มกับ คนอื่น ในสังคม ดังนั้น
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึงเปนเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณคาสําหรับเด็ก
แตละคนที่จะเรียนรูและสะทอนใหเห็นวา บุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย
3. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ผูสอนมีหนาที่จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ดวยการจัดประสบการณ และกิจกรรมพัฒนา
การเรียนรู โดยเด็กเปนผูลงมือกระทําและคนพบความรู ความสามารถ ความสนใจดวยตนเอง
ครูผูสอนจะตองวางแผนการจัดการกิจกรรมที่จะสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก และครูตอง
รูจักและเขาใจเด็กแตละคนเปนอยางดีที่จะใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความแตกตางกัน
4. การบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยใหยึดหลักการบูรณาการ เด็กสามารถ
เรียนรูจากกิจกรรมหลายกิจกรรม กิจกรรมแตละกิจกรรมจะใหประสบการณหลายประสบการณ
และฝกทักษะหลายทักษะ ผูสอนจะตองวางแผนการจัดประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรูผาน
กิจกรรมเลนที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะกับวัยและการพัฒนาการ ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน เลนดวยกัน อภิปรายรวมกัน แสดงความคิดเห็น
รวมกัน ทํางานดวยกัน เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
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5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
การประเมินเด็กระดับปฐมวัยสวนใหญจะใชการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก และประเมินจากขอมูลเชิงบรรยาย ผลงานของเด็ก การแสดงออกในสภาพจริง
ขอมูลจากครอบครัว และจากผลการประเมินของเด็กเอง ทําใหครูผูสอนทราบผลการเรียนรูและ
การพัฒนาการของผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งจะชวยใหผูสอนใชในการวางแผนการสอน
การจัดกิจกรรม และใชในการสื่อสารผลการเรียนรูกับผูปกครอง และยังสามารถนําไปใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอบรมเด็กกอนเกณฑ
6. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูปกครองของเด็ก
เด็กแตละคนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ตางกัน เด็กเจริญเติบโตในสภาพแวดลอม
ที่ตางกัน ครูและผูปกครองจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อเขาใจพัฒนาการของเด็ก มีการยอมรับ
และความรวมมือในการพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ดังนั้น ครูผูสอนกับผูปกครองจะตอง
มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กทั้งในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดู หลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยจึงเปนการยึดหลักการเรียนรูจากประสบการณใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจากการทํางาน
และการเลนอยางอิสระ และการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน จากแนวคิดและหลัก
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปนขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ยึดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณ
จริงดวยตัวเด็กเองในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมบูรณาการใหเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยถือหลักวา การเลนอยางมีจุดมุงหมายเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดประสบการณใหกับเด็ก และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอม ซึ่งมีอิทธิพล
ตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแตละคน และจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดตาง ๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงกําหนด
สาระสําคัญและโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น
จุดมุงหมายการศึกษาปฐมวัย
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไดมีผูกลาวจุดมุงหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไวหลายคน ดังนี้
กมล รอดคลาย (2539: 7) กลาววา การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่มงุ เนน
ใหเด็กมีพัฒนาความพรอมทั้งทางดานรายกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เพื่อจะไดเขาศึกษา
ในระดับสูงขึ้นและพัฒนาเปนผูใหญที่มีความรู มีสติปญญาความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถใชชีวิตอยูอยางมีความสุขในสังคมไดตอไปในอนาคต สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 9) ระบุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไวในหลักสูตรปฐมวัย
วาเปนการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวาง
บุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนี้
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1. พัฒนารางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. พัฒนากลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
3. มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
พอจะสรุปไดวา โรงเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อชวยใหเด็ก
พัฒนาทัศนคติและนิสัยดวยการเลนและการทํางานรวมกับผูอื่นในสิ่งแวดลอมที่จะเปดโอกาสให
เด็กมีความเจริญงอกงาม ทางกาย ทางสมอง ทางอารมณ และทางสังคมใหรูจักทํางานรวมกัน
และเขาใจกันไดดี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็ก 3-5 ป)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีหลักการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กอายุ
3–5 ป โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษา คํานึงถึงความสนใจ และความตองการ
ของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้น
ของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพอยางมีความสุข เปนคนดี คนเกงของสังคม และสอดคลองกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ
สังคม โดยความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 10)
หลักการสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 10)
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1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา ที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
ลักษณะของหลักสูตรปฐมวัยที่สําคัญ มีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 14 -45)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย
1. โครงสรางของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีโครงสรางของหลักสูตร ดังนี้
ตาราง 1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ชวงอายุ

สาระการเรียนรู
ระยะเวลาเรียน

อายุต่ํากวา 3 ป และอายุ 3 – 5 ป
ประสบการณที่สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู
1. ดานรางกาย
1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. ดานอารมณและจิตใจ 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสาระการเรียนรู
3. ดานสังคม
3. สถานที่แวดลอมเด็ก
4. ดานสติปญญา
4. ธรรมชาติรอบตัวสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก
ขึ้นอยูกับเด็กที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 14
1.2 การจัดชั้นหรือกลุมเด็ก ใหยึดอายุเปนหลักและอาจเรียกชื่อแตกตางกันไป
ตามหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล เชน กลุมเด็กที่มีอายุ 3 ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล 1 กลุมเด็กที่มี
อายุ 4 ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล 2 กลุมเด็กที่มีอายุ 5 ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล 3 หรือเด็กเล็ก ฯลฯ
1.3 ระยะเวลาเรียน ใชเวลาในการจัดประสบการณ 1-3 ป ขึ้นอยูกับอายุของเด็ก
ที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา
1.4 สาระการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน คือ ประสบการณที่สําคัญ และสาระที่
ควรเรีย นรู การจัด ประสบการณ สง เสริม พัฒ นาการทั้ง ดา นรา งกาย อารมณ จิต ใจ สัง คม
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และสติปญญา เพื่อพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยผูสอนจัดสาระการเรียนรูในรูปแบบ
หนวยการสอนแบบบูรณการ เขามาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาเปนหนวยงานที่จัดการศึกษา
ตองมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดาน โดยสถานศึกษาตอง
นําสภาพตาง ๆ ที่เปนปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติมากําหนดเปนสาระการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูโดยนําหลักสูตรแกนกลาง
และเพิ่มเติมสาระมากําหนดพัฒนาหลักสูตร ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑโดยความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน รวมกันกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย
และการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็ก
3. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 27-43) มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 และเอกสารหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว
สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของชุมชนและทองถิ่น
3.2 รวมกันจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
3.2.1 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค)
3.2.2 จัดทําโครงสรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย สาระการเรียนรูรายปและ
เวลาเรียน
3.2.3 จัดประสบการณและสาระการเรียนรู
3.2.4 สรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนไดทํากิจกรรมอยางมีความสุข
3.2.5 จัดสื่อและแหลงการเรียนรูใหผูเรียนไดสัมผัสดวยเพลง มือปฏิบัติหรือ
เลนรวมกันทํางานรวมกัน
3.2.6 มีการประเมินพัฒนาการผูเรียน
3.2.7 จัดการหลักสูตรดวยการจัดทําแผนการเรียนรูจัดหาอุปกรณ จัดชั้นเรียน
จัดตารางการเรียน แตละวัน
4. ตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัยกําหนดใหมีการประเมินกอนนําหลักสูตร
ไปใช ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
องคประกอบตางๆ ของหลักสูตรที่จัดทํา และเมื่อนําหลักสูตรไปใชแลวจะตองประเมินหลักสูตร
ระหวางดําเนินการใชหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวานําไปใชไดดีเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขเรื่องใด
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และมีการประเมินหลังการใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุ 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบ เพื่อสรุปผล
หลักสูตรที่จัดทําและปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 13) ไดทําการศึกษาปญหา
และอุปสรรคการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา พบวา ประเทศไทยมีนโยบายและแผนการพัฒนา
เด็กมาเปนเวลากวา 20 ป แตการดําเนินงานยังขาดคุณภาพและขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ และไมมีการติดตาม
ประเมินผลใหมีการดําเนินการใหเปนตามนโยบายและแผนตางๆ การจัดบริการสําหรับเด็กกอน
ประถมศึกษาดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและจัดการไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน
อยางตอเนื่องและไมมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้งยังไมสามารถ จัดบริการ
ไดครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ขาดการประสานงาน ไมมีเอกภาพของนโยบาย
นอกจากนี้พอแมผูเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาเด็กยังขาดโอกาสเรียนรูวิธีการเปนพอแมที่ดี
และวิธีรักลูกในทางที่ถูกที่ควร ยังมีความเขาใจผิดในเรื่องการเลี้ยงลูก ครอบครัว ชุมชน ประชาชน
ยังมีสวนรวมและใสใจในการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษานอยมาก รวมทั้งครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็ก เชน ผูดูแลเด็ก ยังขาดความรูความเขาใจโดยเฉพาะดานจิตวิทยา เด็กเหลานี้
จึงทําใหเด็กกอนประถมศึกษา 3 - 5 ป ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร
กรมศาสนา (ออนไลน. 2550: 1) ยังไดกลาวถึงสภาพปญหาในการบริหารจัดการ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหลังจากการถายโอนใหองคการปกครองสวนทองถิ่น สรุปไดดังนี้
1. หลังจากที่กรมการศาสนาถายโอนภารกิจศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดและ
มัสยิดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดูแล องคการปกครองสวนทองถิ่นมักจะเขาใจ
ผิดเสมอวา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ มันก็คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมพัฒนาชุมชน (สมัยกอน)
มักจะเอาระเบียบปฏิบัติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน (สมัยกอน) มาใชกับ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในปจจุบันนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือราชการมาทุกครั้ง
จะใชชื่อศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวา "ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก" อยากทราบวา กรมการศาสนา
ไดเปลี่ยนชื่อ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตเมื่อไหร หรือวายกเลิก
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดไปแลว
2. กฎระเบียบที่วาดวยการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑที่ออกโดยกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ซึ่งเปนคูมือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ยกเลิกไปแลว หรือวาอยางไร
3. กรมการศาสนา ไมเคยตามไปดู ภารกิจที่ถายโอนเลย ปลอยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการเพียงฝายเดียว ประดุจวา "ใหกําเนิดลูกแลวปลอยใหไปอยูกับพอเลี้ยง
หรือแมเลี้ยง
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4. กรมการศาสนาชวยตอบทีวา ครูพี่เลี้ยงเปนลูกจางขององคกรใด? เปนลูกจางของ
กรมการศาสนา หรือเปนลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหครูพี่เลี้ยงทําสัญญาวาจางกับองคกรฯ
5. ดานงบประมาณที่กรมการศาสนา โอนมาใหนั้นทางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมี
ความเขาใจวา "องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูผานเงินงบประมาณใหกับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ใชไหม" โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นโอนเขาบัญชีของศูนยฯ อยางนี้ศูนยฯ เขาใจถูกตองหรือไม
แตปจจุบันไมเปนอยางนั้น
6. ดานการรับครูใหมใหถือปฏิบัติอยางไร ยึดปฏิบัติตามระเบียบการบริหารศูนยฯ
ฉบับป 2546 หรือยึดระเบียบปฏิบัติอยางไร เพราะอยูๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอาคําสั่งมาให
ใหรับครูใหมเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง โดยอางวาเปนคําสั่งจากกรมการปกครองฯ บอกวาเขาบรรจุ
ใหทั่วประเทศ
7. อยากใหกรมการศาสนาแจงขาวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดใหทราบบาง ปจจุบันเปนเหมือนคนตาบอด
บทบาทของผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร ผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ไดแก ผูบ ริหาร ผูส อน
คณะกรรมการ พอแมหรือผูปกครอง และชุมชน มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
ดังนี้
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เฮียรอน และฮิลเคเบรนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: บทนํา; อางอิงจาก Hearron and Hildebrand. 1997: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาววา ขอเสนอแนะภารกิจของสมาคมคณะกรรมการการศึกษาของรัฐแหงชาติ
ไดใหขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยมีแนวทาง ดังนี้
1. สงเสริมโรงเรียนปฐมวัย
1.1 เปนผูสนับสนุนการทดลองเพื่อทดลองรูปแบบที่แตกตางกันของโรงเรียนปฐมวัย
1.2 มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนใน
ตนปการศึกษา
1.3 ทบทวน ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของกับการประเมินผลและการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัย
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1.4 ทบทวน ปรับปรุงนโยบายในการฝกอบรมและการใหประกาศนียบัตรของ
คณะครูในโครงการครูเด็กปฐมวัย
1.5 สนับสนุนในการใหขอมูลและการศึกษาแกผูปกครองและประชาชนเกี่ยวกับ
ลักษณะและประโยชนของคุณภาพสูงในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.6 จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ในการจัดโรงเรียนศึกษาปฐมวัย
2. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดบริการการศึกษาปฐมวัย
2.1 สรางระบบการมีสวนรวมขององคการของรัฐในการวางแผน การกําหนด
มาตรฐาน และการพัฒนาโครงการศึกษาปฐมวัย
2.2 สรางระบบการสนับสนุนโครงการศึกษาปฐมวัยและวิชาชีพ
2.3 จัดหาเงินทุน และการใหกําลังใจ สนับสนุนการมีสวนรวม ในการจัดบริการ
การศึกษาปฐมวัย
2.4 สนับสนุนความพยายามในการเพิ่มวัสดุอุปกรณและความมั่นคงในการทํางาน
ของการศึกษาปฐมวัย
3. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย
3.1 สงเสริมเงินงบประมาณการลงทุนจัดการศึกษาปฐมวัย
3.2 สรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของคุณภาพ การพัฒนาโครงการศึกษา
ปฐมวัย
3.3 สงเสริมคุณภาพและการประกันคุณภาพของการจัดบริการการศึกษาปฐมวัย
3.4 การใชการสนับสนุนของรัฐ ทองถิ่น และผูปกครองใหเปนประโยชนตอการจัด
การศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดของ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 100-104) ไดระบุ
บทบาทไวดังนี้
1. ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกําหนดวิสัยทัศนดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2. คัดเลือกบุคลากรที่ทํางานกับเด็ก เชน ผูสอน พี่เลี้ยง ใหเหมาะสมโดยคํานึงถึง
คุณสมบัติของบุคลากร ดังนี้
2.1 มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.2 มีความรักเด็ก มีจิตใจดี มีอารมณขันใจเย็น มีความเปนกันเองกับเด็ก
2.3 มีบุคลิกของความเปนครู มีความเขาใจธรรมชาติของเด็ก
2.4 พูดจาสุภาพเรียบรอยเปนแบบอยางได
2.5 มีความเปนระเบียบ สะอาด และรูจักประหยัด
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2.6 มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตยในการปฏิบัติงานตามหนาที่และการปฏิบัติตอ
เด็กรูจักรับฟงความเห็นของเด็ก พิจารณาเรื่องราวปญหาตางๆ ของเด็ก และตัดสินปญหาตางๆ
อยางมีเหตุผล
2.7 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ
3. สงเสริมการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและมีความเสมอภาค ตามเกณฑที่กําหนด
4. สงเสริมใหผูสอนและผูที่ปฏิบัติงานกับเด็กไดพัฒนาตนเองใหมีความรูความกาวหนา
5. เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน และคุณลักษณะที่
พึงประสงคของเด็กทุกชวงอายุ
6. สรางความรวมมือและประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดหาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
7. จัดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการ หลักสูตร อยางเปนระบบและ
ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชนทราบ
8. จัดสภาพแวดลอมตลอดจน สื่อ วัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู
9. นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรและการสอนโดยจัดใหมีการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบ
10. กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และนําผลจากการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
11. กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนําผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก บริบท
ทางสังคม และใหมีความทันสมัย
บทบาทผูสอนปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยถือวาเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหเด็กพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูปฐมวัยมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546:
101–102)
1. บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู
1.1 จัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กที่เด็กกําหนดขึ้น
1.2 สงเสริมใหเด็กใชขอมูลแวดลอมและศักยภาพของตัวเด็ก หาคําตอบในสิ่งที่
เด็กเรียนรูอยางมีเหตุผล
1.3 กระตุนใหเด็กรวมคิดรวมแกปญหา และคนควาหาคําตอบดวยตนเอง
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1.4 จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนที่สรางเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรม
เต็มศักยภาพตามความแตกตางของเด็กแตละบุคคล
1.5 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ในการจัดกิจกรรม
1.6 จัดกิจกรรมการเลนเปนสื่อการเรียนรูของเด็กใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและเด็ก ในการดําเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.8 จัดการประเมินการเรียนรูตามกับสภาพจริงและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนของเด็ก
2. บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก
2.1 สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา
2.2 ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2.3 ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง และกลาแสดงออก
2.4 ฝกใหเด็กการเรียนรูหนาที่ ระเบียบมีวินัย และสรางวินัยที่ดี
2.5 สรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม
2.6 ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน ในการพัฒนา
เด็กใหเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการสอน
3.1 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนและสภาพของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
3.2 ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกเด็ก
3.3 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาสื่อการเรียนรู
3.4 พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลผูใฝรูใฝเรียน และมีวิสัยทัศนทันสมัยทันเหตุการณ
ในยุคของขอมูลขาวสาร
4. บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร
4.1 ทําหนาที่วางแผนกําหนดการพัฒนาหลักสูตร หนวยการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรูการประเมินผลการเรียนรู
4.2 จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีอิสระในการเรียนรู
เปดโอกาสใหเด็กเลน ทํางาน และเรียนรูเปนรายคนและเปนกลุม
4.3 ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น
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บทบาทคณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ มีคณะกรรมการการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ประกอบดวยเจาคณะแขวงหรือเจาคณะตําบล เจาสังกัดเปนกรรมการที่ปรึกษา เจาอาวาสเปน
ประธานกรรมการศูนยเด็กกอนเกณฑในวัด มีผูแทนครูผูสอน ผูแทนครูพี่เลี้ยง ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนสถานศึกษาใกลเคียง และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และใหเจาอาวาสเปนผูเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการตอเจาคณะเขตหรือเจาคณะอําเภอเจาสังกัด เพื่อมีคําสั่งแตงตั้งหรือถอดถอน
คณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ทําหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุนกิจการของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
2. เสนอแนะการบริหารงานของผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในดานบุคลากร งบประมาณ วิชาการ กิจการ อาคารสถานที่ ใหเปนไปตามนโยบายของทางราชการ
3. ดูแลการจัดการศึกษาอบรมใหแกเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการจัดการศึกษาการ
จัดประสบการณ และกิจกรรมการนิเทศและการประเมินผล
4. ควบคุมการเงินและงบประมาณของศูนย
บทบาทของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ครู พอแม หรือผูปกครอง
ตองสื่อสารกันตลอดเวลา และพรอมที่จะรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก บทบาทของ พอแม
หรือผูปกครอง มีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 103)
1. มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และมีสวนรวมพิจารณาแผน
การเรียนรูของเด็กรวมกับครูและเด็ก
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพ
3. เปนเครือขายการเรียนรูดวยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
4. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน
5. อบรมเลี้ยงดูเอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการ
ของเด็ก
6. ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค โดยประสานความรวมมือกับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
7. เปนแบบอยางที่ดี ทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียนและมีคุณธรรม
8. มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กโดยรวมมือกับสถานศึกษา
คลิก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 100; อางอิงจาก Click. 2004:
ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา ผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนไดหลายทาง เปนตนวา รวมกับชุมชน
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และโรงเรียนกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย มีบทบาทสนับสนุนโรงเรียนปฐมวัย ชวยเหลือ
ชั้นเรียนในการดูแลนักเรียน หรือชวยฝกฝนนักเรียนที่บานในฐานะครู บทบาทการกําหนดนโยบาย
ผูปกครองอาจใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารศูนยเด็กกอนเกณฑ เปนตัวแทนในคณะกรรมการบริหาร ชวยกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร มีบทบาทในการสนับสนุน
ผูปกครองอาจสนับสนุนการซอมแซมอุปกรณตาง ๆ วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ รับผิดชอบตอ
การจัดกิจกรรมทางสังคม จัดบริการเกี่ยวกับการบริการรับสงนักเรียน จัดหาที่สงใหแกเด็กใน
โรงเรียน บทบาทการชวยเหลือครูในหองเรียน ผูปกครองควรเรียนรูหนาที่และทักษะการเปนครู
ดวยการชวยเหลือครูในชั้นเรียน ดวยการดูแลการทํากิจกรรมในชั้นเรียนทั้งเปนกลุมและเปน
รายบุคคล การเตรียมสื่อการเรียน การจัดชั้นเรียน การเก็บรักษาขอมูลการบันทึกความกาวหนา
ของนักเรียน การดูแ ลใหคําแนะนําแกเ ด็กในการเรียน และบทบาทการดูแ ลนัก เรียนที่บาน
ผูปกครองจะเตรียมความพรอมการเรียนของนักเรียน การจัดประสบการณการเรียนที่หลากหลาย
อันมีคุณคาตอการพัฒนาเด็ก การจัดสื่อการเรียนที่บานเพื่อใหเด็กไดเรียนรูที่บานอยางมีคุณคา
บทบาทของชุมชน
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ไดกําหนดใหชุมชนมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการประสานความรวมมือ
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 103)
1. มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคม หรือชมรมผูปกครอง
2. มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เปนศูนยการเรียนรู หรือเครือขายการเรียนรู ใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณ
จากสถานการณจริง
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาและรวมมือกับสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนการเปน
วิทยากร และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
6. ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการ
ของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
7. มีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และทําหนาที่
เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ชุมชนมีบทบาทในการรวมมือภายในชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยไดในการสนับสนุน
ครอบครัวและโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนปฐมวัย ชุมชนอาจจัดใหมีการประชุม ผูปกครอง
เกี่ยวกับการชวยเหลือโรงเรียน การจัดใหมีการดูแลสุขภาพของนักเรียน การปองกันผูปกครอง
ในการทํารายรางกาย จิตใจของเด็ก การจัดบริการแกเด็กที่ขาดที่พึ่งพาทางครอบครัว โรงเรียน
ปฐมวัยตองการความชวยเหลือจากชุมชนดวย (ศึกษา คชโคตร. 2538: 31; อางอิงจาก Decker
and Decker. 1995: 58)
ความเปนมาของการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย รัฐไมไดกําหนดใหเปนการศึกษาภาคบังคับ
ดวยเหตุนี้ รัฐจึงไมไดเขามาดําเนินการทั้งหมด รัฐจะจัดไวเปนตัวอยางเพียงบางสวนเทานั้น แตรัฐ
ไดสงเสริมใหหนวยงานตางๆ และเอกชนแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาในระดับนี้ ไดจัดการ
หลายรูปแบบ ไดแก สถานบริบาล สถานเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็ก โรงเรียน ชั้นอนุบาล ชั้นเด็กเล็กเปนตน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ จุดประสงคของหนวยงานที่จัด ซึ่งในเรื่องนี้ บุญชู สายสนั่น (2528: 15-16)
ไดรวบรวมสถานที่ใหการศึกษาแกเด็กระดับกอนวัยเรียนไว 2 ประเภท คือ ศูนยเด็กปฐมวัย
และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ศูนยเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รบั รองอบรมเลีย้ งดูเด็กอายุ ระหวาง 3 ถึง 6 ขวบ
เปนสวนใหญ อาจมีบางแหงรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ศูนยเด็กเหลานีม้ ีอยูทั่วไป ทั้งในเมือง อําเภอ
และตําบล อยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล องคการและเอกชน จุดประสงคของการตั้งศูนย
เพื่ออบรมเลีย้ งดูเด็กใหเจริญเติบโตเด็ก แตเนื่องจากผูรับผิดชอบนัน้ มีหนวยงานตางๆ ที่ไดจัดตั้ง
และรวบรวมไดดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาชุมชน จัดขึ้นทั่วไปในจังหวัด
ตางๆ ทุกภาคของประเทศไทย รับเด็กหญิงชาย อายุ 3-6 ขวบ เพื่ออบรมเลี้ยงดูใหเด็กพัฒนา
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และชวยพอแมที่ออกไปทํางานนอกบาน
ศูนยเหลานี้จัดทําขึ้นโดยชุมชนในทองถิ่น มีคณะกรรมการเปนผูบริหาร ผูดูแลเปนผูปฏิบัติงาน
2. ศูนยโภชนาการในความรับผิดชอบของกรมอนามัย รับเด็กหญิงชาย อายุ 2-6 ขวบ
เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโตตามหลักโภชนาการ เจาหนาที่หนวยงานของกรมอนามัย
เปนผูดําเนินงาน มีพี่เลี้ยงเปนผูปฏิบัติ
3. ศูนยเด็กในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห จัดตั้งกันมากในเมืองหลวง
และจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยเหลานี้เอกชนเปนผูดําเนินงานรับเด็กชายหญิงที่มีอายุ
2-6 ขวบ เพื่ออบรมเลี้ยงดูแทนบิดาที่ออกไปทํางานนอกบาน มีพี่เลี้ยงเปนผูปฏิบัติงาน
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4. ศูนยเด็กของเทศบาล รับเด็กหญิงชาย อายุ 3-6 ขวบ เพื่ออบรมเลี้ยงดูใหพัฒนา
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีพี่เลี้ยง
เปนผูปฏิบัติงาน
5. ศูนยเด็กของศูนยสาธารณสุข อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
รับเด็กชายหญิงอายุ 2-6 ขวบ เพื่ออบรมเลี้ยงดูใหถูกหลักอนามัย และชวยเหลือแมที่ออกไป
ประกอบอาชีพ จัดขึ้นเฉพาะบางทองที่ มีพี่เลี้ยงเปนผูปฏิบัติงาน
6. ศูนยเด็กขององคการ หมายถึง ศูนยของมูลนิธิ สมาคม และบริษัท อยูในความรับผิดชอบ ขององคการนั้น ๆ เพื่อเผยแพรผลงานขององคการและสงเคราะหเด็กของสมาชิกใน
องคการนั้น รับเด็กหญิงชาย อายุระหวาง 3-6 ขวบ ดําเนินการโดยคณะกรรมการขององคการ
มีพี่เลี้ยงเปนผูปฏิบัติงาน
7. ศูนยเด็กในความรับผิดชอบของกรมศาสนา ศูนยเด็กเหลานี้วัดจะเปนผูจัดตั้งและ
รับเด็กหญิงชาย อายุ 3-6 ขวบ เพื่ออบรมเลี้ยงดู และกลอมเกลานิสัย ทั้งชวยเหลือบิดา มารดา
ที่ทํางานนอกบาน ผูดําเนินงาน คือ เจาอาวาส มีพี่เลี้ยงเปนผูปฏิบัติงานกรมศาสนาชวยเหลือ
สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนอนุบาล คือ สถานอบรมเลี้ยงดูเด็กชายหญิง อายุ 4-6 ขวบ มีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะศึกษา
ในชั้นตอไป โรงเรียนอนุบาลเปนสถานที่ซึ่งทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็กแทนพอแมในเวลากลางวัน
ชวยเหลือแมที่มีบุตรตองดูแลหลายคนหรือที่ออกไปทํางานนอกบาน ปจจุบันนี้โรงเรียนอนุบาล
มีความจําเปนอยางยิ่งในสังคม เนื่องดวยเศรษฐกิจของครอบครัว สมัยกอนพอเปนผูหาเลี้ยง
ครอบครัว แมอยูกับบานทําหนาที่ดูแลบาน และลูกทุกคนในบาน เมื่อแมจําเปนทํางานนอกบาน
หนาที่อบรมเลี้ยงดูลูกจึงมอบใหโรงเรียนอนุบาล เด็กที่อยูในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเปนเด็กเล็ก
ยังไมตองการจากบาน ดวยเหตุนี้เองโรงเรียนอนุบาลจึงควรจัดใหมีสภาพประหนึ่งบาน และโรงเรียน
รวมกัน เปนสถานที่ที่เด็กหลายคนอยูรวมกันอยางมีความสุขสบายแบบบาน และเปนที่รวมเด็ก
ที่มาจากครอบครัวตางๆ ใหอยูกันอยางเปนระบบ ทํางานและเลนกันอยางสนุกสนานโรงเรียน
อนุบาลของรัฐในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 ระยะแรกไดจัดตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
เปนแหงแรก คือ โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ ในปตอมาไดขยายไปตามจังหวัดตางๆ ปรากฏวา
ประชาชนสนใจสงบุตรหลานอายุ 3-6 ขวบ เขามารับการอบรมเลี้ยงดู รัฐบาลไมมีงบประมาณ
พอที่จะจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลใหเพียงพอกับจํานวนเด็กที่ตองการเขามารับการอบรมเลี้ยงดูได
จึงสนับสนุนใหเอกชนจัดตั้งขึ้นหลายแหง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ๆ โรงเรียน
อนุบาลของรัฐบาลทุกแหงจึงจัดเพื่อเปนตัวอยางของการศึกษาระดับอนุบาล และเปนพี่เลี้ยง
ดานวิชาการใหแกสถานศึกษาระดับนี้ ที่ตองการความชวยเหลือ
ในปจจุบันโรงเรียนอนุบาลมักจัดตั้งในชุมชนที่มีประชาชนหนาแนน สถานที่ที่จัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลมีมากที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีอิทธิพลมาก และอําเภอใหญๆ บางอําเภอ
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สวนในหมูบาน และตามตําบลมักไมคอยมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลแบงออกเปน
2 ประเภท ใหญ ๆ คือ โรงเรียนอนุบาลของรัฐ และโรงเรียนอนุบาลของเอกชน
1. โรงเรียนอนุบาลของรัฐ
1.1 โรงเรียนอนุบาลของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการมี
หลายหนวยงานรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาล สวนใหญที่อยูกรุงเทพมหานคร และในทุกจังหวัด
มักอยูในความรับผิดชอบของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ แตสวนที่
จัดเปนโรงเรียนสาธิตอนุบาลของวิทยาลัยครู โดยจะอยูในความรับผิดชอบของกรมการฝกหัดครู
โรงเรียนอนุบาลเหลานี้รับเด็กชาย หญิง อายุ 4-6 ขวบ เขารับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อใหเด็กเจริญ
เติบโตพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เตรียมเด็กเพื่อการศึกษา
ในชั้นที่สูงตอไป ปจจุบันโรงเรียนสาธิตอนุบาลของวิทยาลัยครู เนนเกี่ยวกับดานนี้มาตั้งแตตน
ผูบริหารงานโรงเรียนอนุบาล ครูผูสอนสวนมากสําเร็จวิชาอนุบาลและเด็กเล็ก
1.2 โรงเรียนอนุบาลของรัฐ ที่อยูในความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยซึ่งจัดโรงเรียนสาธิตอนุบาลขึ้น เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งขึ้นเพื่อใชสําหรับทดลองวิธีการสอน
และวิธีเกี่ยวกับเด็ก รับเด็กชาย หญิง อายุ 3-6 ขวบ เขาการอบรมเลี้ยงดูใหถูกตองตามหลัก
พัฒนาการ ผูบริหาร และผูสอนในโรงเรียนสวนใหญไดรับการศึกษาระดับปริญญาทางการศึกษา
2. โรงเรียนอนุบาลของเอกชน
โรงเรียนอนุบาลของเอกชน ที่อยูในความรับผิดชอบของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เอกชนเปนผูรับผิดชอบรับเด็กชาย หญิง อายุ 3-6 ขวบ
เขาเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
อบรมเลี้ยงดูและปลูกฝงใหเด็กสามารถชวยตนเองอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจน
ปลูกฝงใหมีคุณธรรม และความรักในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตามความมุงหมายของการจัด
การอนุบาลศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2536: 1) ตามแนวความคิดของ จินตนา ธรรมวานิช (2538: 123) อธิบายวา เปนการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาตามแนวเตรียมความพรอม มิไดมุงเนนวิชาการใหสอน อาน เขียน ทองจํา
และคิดเลข ตามความตองการของผูปกครอง และเจตคติที่ไมถูกตองของประชาชนที่มีตอการปฐมวัยศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: 1-7) ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของการบริหารโรงเรียน ระดับกอนประถมศึกษาวา มีแปดองคประกอบ คือ องคประกอบที่หนึ่ง
ปรัชญา และแนวนโยบายของโรงเรียน องคประกอบที่สอง การเรียนการสอน องคประกอบที่สาม
งานกิจการนักศึกษา องคประกอบที่สี่ การบริหารงานบุคคล องคประกอบที่หา การบริหารงาน
ธุรการ และการเงิน องคประกอบที่หก การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน องคประกอบที่เจ็ด
การบริหารงานอาคารสถานที่ และองคประกอบ ที่แปด ประสิทธิผลของโรงเรียน จากองคประกอบ

30

ดังกลาวจะพิจารณาไดวา ในการบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาจะมีความสอดคลองกับ
การกําหนดบทบาทหนาที่ งานความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนงานกิจการนักเรียน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2538: 8-27) ซึ่ง เอกวิทย ณ ถลาง (2526: 113) กําหนด
ขอบขายงานวิชาการวา คือ งานเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน โสตทัศนูปกรณ การจัดแบบเรียนการสอน
การฝกอบรมครูประจําการเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษาคนควา การประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนเพื่อปรับปรุง ตลอดจนการตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนิเทศการศึกษา สวน อุทัย บุญประเสริฐ
และชโลมใจ ภิงคารวัฒน (2528: 36) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารวิชาการที่ผูบริหารตอง
รับผิดชอบ มีหกงาน คือ งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการสอนและการพัฒนาการเรียน
การสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานโสตทัศนูปกรณและหองสมุด งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
และงานนิเทศการศึกษา จะเห็นไดวา งานวิชาการของการผูบริหารโรงเรียนการสอนเปนสวนหนึ่ง
ของงานวิชาการที่สําคัญ และเปนที่เขาใจในภารกิจในการบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาที่
ปฏิบัติกันในปจจุบัน มีหกงาน คือ งานวิชาการ งานธุรการและงานการเงิน งานกิจกรรมนักเรียน
งานบุคคล งานอาคารสถานที่ และโรงเรียนกับชุมชน
สรุปไดวา การบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
รวมกันของกลุมบุคคลโดยการนําผูบริหาร เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูเยาว ที่มีอายุ 4-6 ขวบ
ซึ่งเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาทุกดานอยางรวดเร็ว อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตในอนาคต
ความเปนมาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในปพุทธศักราช 2516 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ และสมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายก ไดทรงปรารภกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหทางคณะสงฆ พิจารณาหาทางจัดการเรียนการสอนและอบรมดานคุณธรรม แกเด็กเล็ก ตามความสมควรแกวัย ภายในวัด กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการจัด
ทําโครงการโรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ (ภายหลังเปลี่ยนเปนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด)
นําเสนอมหาเถรสมาคมซึ่งไดมีมติเห็นชอบ ซึ่งใหวัดตางๆ ก็ไดสนองนโยบายดังกลาว มีกรมการศาสนาในฐานะหนวยงานของทางราชการดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน (กรมการศาสนา.
2542: 1)
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมีลักษณะเปนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑเอกชนที่วัด
จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และตามมติของมหาเถรสมาคม
และนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหบริการแกคนในชุมชนที่สงเด็กอายุ 3-5 ขวบ มาไดรับการเลี้ยงดู
และใหการศึกษาโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐสวนหนึ่ง และทางวัดสนับสนุนสวนหนึ่ง
ในการดําเนินงานเพื่อเปนการสงเคราะหชุมชนในการใหการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
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และกรมการศาสนา (2542: 12) ระบุวา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดเปนศูนยอบรมและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยแกเด็ก
ตั้งแตวัยเยาว ตลอดจนเตรียมความพรอมแกเด็กในการศึกษาตอในระดับประถมศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และยังเปนการชักนําใหประชาชนเขาวัดอีกดวย
กรมการศาสนา (2542: 2-3) ไดระบุวัตถุประสงคที่สําคัญของการจัดตั้งศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑไววาเพื่อใหเด็กไดใกลชิดกันศาสนาที่ตนนับถือ และเปนการปลูกฝงคุณธรรมทาง
ศาสนาแกเด็ก เปนการสงเสริมใหพระสงฆมีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย และใหพระสงฆ ไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคม ทั้งยังเปนการให
ศาสนสถานมีสวนชวยเหลือสงเคราะหชุมชน เปนการสรางความสัมพันธระหวางวัดกับบาน
และขอสําคัญชวยแบงเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ตองประกอบอาชีพ ขอสําคัญ
อีกประการหนึ่ง ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑจะไดเตรียมความพรอมแกเด็กทั้งทางรางกาย สติปญญา
อารมณ และสังคม กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา อันเปนการวางรากฐานการศึกษาแกเด็ก
ปฐมวัย และตระเตรียมประสบการณการเรียนรู และเตรียมความพรอมในการเรียนระดับประถมศึกษา
ใหรูจักสังเกต และการเตรียมความพรอมดานการเรียน ตลอดจนสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน
รวมถึงการสรางระเบียบวินัยในตนเอง ใหเด็กมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รักธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของทองถิ่นที่ตนอาศัย
การบริหารงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
การบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด Hearron และ Hildebrand (1997: 50–58)
กลาววา การบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ผูบริหารจะตองใชกระบวนการบริหารพื้นฐาน
5 ประการ คือ
1. การวางแผน เปนวิธีการหรือการกระทําลวงหนากอนปฏิบัติงาน การวางแผนจะ
ตองมีการวางเปาหมายวาจะทําอะไร และทําอยางไร ผูบริหารจะไดติดตามแนวทางการบริหารที่
วางไว เพื่อการพัฒนาจุดประสงคขอตกลงที่จะปฏิบัติกระบวนการการวางแผนประการแรก จะตอง
กําหนดการที่จะพัฒนา กําหนดจุดประสงค มีขอตกลงที่ชัดเจนในการพัฒนางาน ประการที่สอง
ผูบริหารจะตองติดตามมาตรฐานงานและคณะครูจะเขาใจมาตรฐาน ประการที่สาม ผูบริหารตอง
พัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคและกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ประการที่สี่ ตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมาย
และวัตถุประสงค ประการที่หา พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานปรับปรุงแผนงาน และประการสุดทาย
นําแผนงานปรึกษาหารือในคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง
2. การจัดองคการ เปนการจัดองคประกอบ ไดแก คน วัตถุ และเครื่องมือ ใหมีการ
ประสานสัมพันธในกิจกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไว
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3. การจัดคณะครู เปนกระบวนการสรรหาและจัดบุคลากรปฏิบัติงาน โดยประเมิน
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การแนะนํางาน
การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธอันดีระหวางคณะครู
กับบุคคลอื่น
4. การนํา เปนการที่ผูบริหารจะสามารถพัฒนาองคการไปสูการบริการ การมองอนาคต
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การใชขอมูลที่ทันสมัย และกําหนด
แนวโนม การพัฒนาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
5. การควบคุมดูแลคุณภาพ การติดตาม และควบคุมดูแล เปนเรื่องของการประเมิน
คุณภาพและรักษาคุณภาพ ผูบริหารตองกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
กรมการศาสนา. (2540: 64-79) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว 11 ดาน ดังนี้
ดานอาคารสถานที่
1. อาคารสถานที่ ตองตั้งอยูในทิศทางที่อากาศถายเทไดดี ไมอยูในบริเวณที่เสี่ยง
อันตราย มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะหางจากแหลงอบายมุข ฝุนละออง กลิ่น
หรือเสียงรบกวน ตองดูแลเก็บกําจัดสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะหรือแพรเชื้อโรค
ไมควรเปนอาคารที่ใชประโยชนอื่นเปนประจํา เชน ศาลาตั้งศพ ศาลาการเปรียญ
2. อาคารเรียนเปนอาคารชั้นเดียว ไมควรเกิน 2 ชั้นนับจากพื้นชั้นลาง ตองมีมาตรการ
ปองภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และตองไมใชอาคาร
ที่กําลังกอสราง หรือกอสรางยังไมแลวเสร็จ หรือตั้งอยูใกลบริเวณที่กําลังกอสราง ซึ่งอาจเปน
อันตรายกับเด็ก
3. บริเวณศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑควรมีรั้วกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน หรือมีรั้วรอบ
บริเวณศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ เพื่อใหเด็กปลอดภัยในการที่จะออกไปเดินเลนตามมุมตาง ๆ
คนเดียวหรือออกไปเลนเปนกลุม ๆ ปลูกตนไมใหรมเงา และมีความรมรื่น อาคารสถานที่ควรเปนที่
ที่ชุมชนมองเห็นและเขาออกไดโดยสะดวก มีที่โลงกวางและปลูกหญา ในบริเวณมีที่ตั้งอุปกรณ
เครื่องเลนเด็ก
4. อาคารเรียนไมควรมีมุมแหลมที่เปนอันตรายตอเด็ก และไมใชหนาตางกระจก
ซึ่งจะแตกงายอันอาจเปนอันตรายตอเด็ก มีทางเขา ทางออกอาคาร สามารถเคลื่อนยายเด็กออก
จากอาคารไดสะดวกหากเกิดอัคคีหรือภัยพิบัติ อยางนอยตองมีทางเขาออกสองทาง แตละทาง
ตองกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร หากมีทางเดียวตองกวางไมนอยกวา 1 เมตร
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5. พื้นที่ใชสอย โดยเฉลี่ยพื้นที่สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ตองไมนอยกวา 2 ตารางเมตร
ตอเด็ก 1 คน ตองจัดพื้นที่ใหมีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะกับกิจกรรมการเรียนรูที่จะใหเด็ก
ทํากิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ เลน เรียนรู รับประทานอาหาร นอน และทําความสะอาดรางกาย
แยกเปนสัดสวนกับหองประกอบอาหาร พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเปนหอง
เฉพาะหรือจัดรวมเปนหองอเนกประสงคที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมหลาย ๆ อยางก็ได โดยใชพื้นที่
เดียวกันแตตางเวลากัน และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ และยายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม
พื้นที่ใชรอบ ๆ ควรมีลักษณะ ดังนี้
5.1 ที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก จัดใหมีการปองกัน
ตัวแมลงตาง ๆ ใหมีแสงสวาง อุปกรณ เครื่องใชเพียงพอกับเด็ก และปราศจากฝุนละออง
5.2 ที่พักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณที่จําเปนในการปฐมพยาบาล
มีตูยา ยาสามัญประจําบาน เครื่องเวชภัณฑที่จําเปน และเด็กตองอยูในสายตาของผูดูแลเด็ก ครู
หรือผูรับผิดชอบตลอดเวลาที่เจ็บปวย โดยมีมาตรการในการปองกันยุงหรือแมลงดวย ในกรณีที่
ไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยโดยเฉพาะได จะตองใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความ
เหมาะสม
5.3 ที่ประกอบการ ตองแยกตางหากจากบริเวณสําหรับพัฒนาเด็กพอสมควร
มีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลางและที่เก็บภาชนะและเครื่องใชตาง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเนน
ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก
5.4 ที่ทําความสะอาดตัวเด็ก ตองจัดใหมีที่ทําความสะอาดตัวเด็กที่มีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก และพื้นที่ไมลื่น โดยมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร อยางนอย
ตองมีที่ลางมือ
5.5 สวม ตองจัดหองสวมสําหรับเด็ก ซึ่งมีที่ถายอุจจาระโดยเฉลี่ย 1 ที่ตอเด็ก
10-12 คน โดยจะตองมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย หากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือ
กุญแจและมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก และไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก
หากหองสวมอยูภายนอกอาคารจะตองไมตั้งอยูที่ลับตาคนเพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยางปลอดภัย
5.6 ที่เลนกลางแจง ควรมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 2 เมตร ตอเด็ก 1 คน จัดใหมี
เครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนเด็ก ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมี
ที่เลนกลางแจงเปนการเฉพาะได อาจปรับใชที่ในรมแทน โดยมีพื้นที่ตามกําหนด หรืออาจจัดกิจกรรม
กลางแจงในสถานที่อื่นที่เหมาะสม เชน บริเวณวัด เปนตน
5.7 ในอาคารเรียนตองมีแสงสวางเพียงพอโดยสม่ําเสมอทั่วทั้งหอง มีอากาศถายเท
ไดสะดวก โดยพื้นที่ของหนาตาง ประตูและชองลม รวมกันแลวตองไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่
สภาพพื้นที่ภายในอาคารตองไมลื่น ไมชื้น ควรเปนพื้นไมหรือปูดวยวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
5.8 บันไดตองมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร ชานพักของบันไดตองไมนอ ยกวา
ความกวางของบันได ลูกตั้งของบันไดตองไมสูงกวา 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนตองกวางไมนอยกวา
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20 เซนติเมตร บันไดทุกชั้นตองมีราวและลูกกรงสูงไมนอยกวา 90-เซนติเมตร มีราวเตี้ยที่
เหมาะกับเด็กเกาะชั้นบันได และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 15 เซนติเมตร ตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยของเด็กในกรณีที่มีบันไดเดิมอยูแลว ถาสามารถปรับไดก็ควรดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานกําหนด
5.9 ระเบียง หากมีระเบียงควรมีความกวางไมนอยกวา 1–50 เมตร ถามีมานั่งดวย
ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากมานั่งไมนอยกวา 70 เซนติเมตร
สวนกมล รอดคลาย (2539: 64-69) กลาววา ที่ตั้งของอาคารสถานที่ตองไมอยูใน
บริเวณที่มีอันตราย อาคารเรียนไมควรเกิน 2 ชั้น ทางเขาออกสามารถเคลื่อนยายเด็กออกจาก
อาคารไดโดยสะดวก ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเพลิงไหม พื้นที่ใชสอยตองกวางขวางเพียงพอใน
การทํากิจกรรม การเรียนรู การเลน การรับประทานอาหาร การนอนพักผอน การทําความสะอาด
บริเวณ โดยแยกเปนสัดสวนบริเวณที่นอนตองมีการปองกันยุงและแมลงที่รับประทานอาหารมีพื้นที่
เพียงพอ สะอาด มีเครื่องใชเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ดานวัสดุอุปกรณ
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองมีตูหรือชั้นวางสิ่งของเพียงพอและอยูในสภาพใช
การได มีความสูงเหมาะกับวัยของเด็ก มีของเลนและสื่อพัฒนาเด็กเพียงพอทั้งของเลนในรมและ
กลางแจง ซึ่งอาจดัดแปลงประดิษฐขึ้นจากวัสดุพื้นบานวัสดุธรรมชาติ เศษวัสดุ หรือสิ่งของเหลือ
ที่มีความปลอดภัยเหมาะกับวัยเด็ก
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองมีเครื่องใชในการนอนสําหรับเด็ก ไดแก เครื่องปู
นอน และหมอนตองสะอาด มีเพียงพอ ครบทุกคน ไมใชรวมกัน
3. ศู น ย อ บรมเด็ ก ก อ นเกณฑ ต อ งมี เ ครื่ อ งใช ใ นการทํ า ความสะอาดร า งกาย
ประจําตัวใหมีแปรงสีฟน ยาสีฟน สบู ผาเช็ดตัว และผาเช็ดมือ เพื่อฝกทําความสะอาดรางกาย
4. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองมีภาชนะสําหรับใสอาหารพียงพอสําหรับเด็กแตละ
คน มีความคงทน ไมแตกหักงาย และทําสะอาดไดงายสุขลักษณะ ทําความสะอาดไดงาย ทนทาน
ไมแตกหักงายและไมเปนพิษ
5. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองมีที่ดื่มน้ํา จัดใหมีภาชนะใสน้ําที่สะอาดมีฝาปด
มีแกวหรือภาชนะใสน้ําดื่มเฉพาะแตละคน และน้ําดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ
6. โตะและเกาอี้ ควรมีขนาดหลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีความปลอดภัย
โตะควรมีความสูงจากพื้นประมาณ 45-50 เซนติเมตร เกาอี้หรือมานั่งควรมีความสูงประมาณ
25-30 เซนติเมตร
7. เครื่องชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงอยางนอย 1 ชุด เพื่อใชวดั การเจริญเติบโตของเด็ก
อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
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8. มีที่เก็บสิ่งปฏิกูล ตองมีทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีจํานวนที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะและมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน
ดานบุคลากร
1. ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองเปนเจาอาวาสวัด เปนผูจัดตั้งและควบคุม
ดูแล มีคณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา และควบคุม
การดําเนินงานของศูนยฯ แบงเปน ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ประกอบดวย เจาอาวาส
เปนประธาน เจาคณะแขวงหรือเจาคณะตําบล ผูปกครอง เปนกรรมการที่ปรึกษา ผูแทนครูพี่เลี้ยง
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการหนาที่ของพระสงฆที่ไดรับมอบหมาย
จากเจาอาวาสผูบริหารศูนย ผูบริหารศูนยจะตองทําหนาที่อบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
1.2 ครูพี่เลี้ยง ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป มีวุฒิการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผานการอบรมซึ่งกรมการศาสนาเปนผูจัดรวมกับหนวยงานอื่น มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจออนโยน
ทําหนาที่เตรียมความพรอมในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม และจัดประสบการณ
ใหเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันได โดยใชหลักสูตรระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ผูประกอบอาหารหรือแมครัว ตองมีความรูและประสบการณในเรื่องโภชนาการ
มีความสะอาด ไมเปนโรคติดตอรายแรง
ดานงบประมาณ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ตองจัดใหมีระบบการบริหารงบประมาณที่ดี โปรงใส
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544: 23) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพไว ดังนี้
1. หลักการจัดการงบประมาณและการเงินที่ดี
1.1 ความครอบคลุม และความมีวินัย ผลจากการวิเคราะหปญหาในภาพรวม
การแสดงความเชื่อมโยง และความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในระบบจะชวยกอใหเกิดความครอบคลุม
ในการจัดการงบประมาณและการเงิน การมีวินัยทางการเงิน การคลังก็นับเปนสิ่งจําเปน
1.2 ความชอบธรรม การตัดสินใจของผูบริหารหรือคณะกรรมการในการดําเนินการ
ตามหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้น ตองเปนไปอยางถูกตอง ชอบธรรม เปนทางเลือกที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุดเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด
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1.3 ความยืดหยุน การจัดการงบประมาณและการเงินที่ดีนั้น ตองมีความยืดหยุน
คลองตัว โปรงใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได และบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
1.4 การคาดการณได นโยบายการดําเนินงานตองชัดเจน มีความเปนไปได
และตองมีความตอเนื่อง ทรัพยากรที่ใชเพื่อการดําเนินตามนโยบายนั้นตองมีอยางเพียงพอ ทันตอ
การใช และตองทราบอยางชัดเจนวาในปตอไปจะมีงบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายหรือไม
1.5 ความซื่อสัตย การจัดการงบประมาณที่ดีตองมีความซื่อสัตยโปรงใส เปนเหตุผล
ไมมีอคติ
1.6 ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัย ตนทุนผลผลิต และผลลัพธ
ที่ถูกตองมีความสัมพันธกันเชื่อมโยงกัน จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 ความโปรงใสและความรับผิดชอบ เกิดขึ้นจากการบริหารงานนับเปนสิ่งสําคัญ
ที่หนวยงานจะตองสรางขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับความมีอิสระทาง การเงินและการบริหารงบประมาณ
2. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น
หนวยงานทุกระดับตองมีความพรอม หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายกํากับดูแลจะตอง
สรางความรูความเขาใจ และแนวปฏิบัติที่ถูกตองใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติของหนวยงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกตอง จะตองมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน ดังนี้
2.1 การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) การวางแผนงบประมาณ
เริ่มตนจากการทําแผนกลยุทธของหนวยงาน ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลผลิต
กลยุทธ โครงสรางแผนงาน การวางแผนงบประมาณจึงเปนการสรางระบบ ซึ่งใหความมั่นใจใน
ความครอบคลุมของกระบวนการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมสําคัญอยางครบถวน ขอมูลที่
ไดจากแผนกลยุทธนํามาจัดทําประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 3 ป (Medium Term
Expenditure Framework: MTEF) เปนการคาดคะเนวงเงินที่จะใชในแตละป
2.2 การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน (Output Specification and Costing)
หนวยงานจะตองมีการระบุกิจกรรมและผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมตองมีการพัฒนาระบบบัญชี
ตนทุน ระบบบริหารทางการเงินที่เอื้อตอการคิดตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ตองมีการนํา
ขอมูลตนทุนมาชวยตัดสินใจเรื่องความคุมคากับตนทุน ประเมินทางเลือกอื่นที่ใชตนทุนต่ํากวา
แตใหผลตอบแทนเทาเดิม
2.3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) ตองพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งตองครอบคลุมรายละเอียดสําคัญของ
การจัดซื้อจัดจาง
2.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management
and Budget Control) เปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับความคลองตัวทางการงบประมาณที่หนวยงาน
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ภาครัฐไดรับนั้น จะไมนําไปสูการใชจายงบประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานเพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการ
บริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ และในการควบคุมงบประมาณ ตองมีการบันทึก
บัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย (Accrual Basis) แทนเกณฑเงินสด (Cash Accounting System)
โดยการกําหนดรายการ และโครงสรางทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จําเปน มีระบบควบคุม
การเบิกจายและบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2.5 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance
Reporting) มีการกําหนดดัชนีชี้วัดที่สําคัญ มีระบบ กรอบ และโครงสรางการประเมินผลและ
รายงานผลที่ ชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาการรายงานผล การตรวจสอบความถูกตองของผล
การรายงานมี ขอมูลที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ มีการวิเคราะห
ความคุมคาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนไดทันเวลา
2.5.1 การรายงานทางการเงิน เปนการนําเสนอขอมูลทางการเงินเพื่อ
แสดงฐานะการเงินใหแกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับองคกรทราบถึงผลการดําเนินงานของ
องคกรวาบรรลุวัตถุประสงคหรือมีความสามารถในการบริหารการเงินใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางไร
2.5.2 การรายงานผลการดําเนินงาน เปนภารกิจและความตระหนักที่หนวยงาน
ไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับหนวยงาน ทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับหนวยงานระดับที่เหนือ
ขึ้นไปเกี่ยวกับงบประมาณและเปาหมายที่จะดําเนินการในแตละป
2.6 การบริหารสินทรัพย (Asset management) มีระบบบริหารสินทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในการบริหารสินทรัพย โดยพิจารณาในประเด็น
ดังนี้
2.6.1 ผูบริหารระดับสูงตองตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสินทรัพย
2.6.2 มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตอทรัพยสินอยางชัดเจน
2.6.3 มีการลงทะเบียนควบคุมสินทรัพยอยางครบถวนและเปนปจจุบัน
2.6.4 มีการคิดคาบริการที่เกิดจากการใชสินทรัพยอยางเหมาะสม
2.6.5 มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคา
2.6.6 คํานึงถึงทางเลือกของในการเชาสินทรัพยแทนการซื้อสินทรัพย
2.6.7 มีการวางแผนลวงหนาในการจัดหาสินทรัพยและการทดแทนสินทรัพย
เดิมโดยคํานึงถึงกรอบการประมาณการรายจายลวงหนา
2.7 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หนวยงานจะตองกําหนดใหมีระบบ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบสอบการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนที่กําหนดมีหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในที่มีขนาดเหมาะสม มีอิสระในการดําเนินงาน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน
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มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน การตรวจสอบ ไมไดจํากัดเฉพาะการตรวจสอบดานการเงินเทานั้น ยังรวมไปถึงการตรวจสอบ
การดําเนินงานซึ่งเปนกระบวนการที่นํามาใชในการประเมินวัดผลการดําเนินงานการใชทรัพยากร
ของหนวยงาน แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมวาเปนไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุมคาหรือไมเพียงใดเนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนระบบที่มีการกระจาย
อํานาจในการจัดการงบประมาณใหกับหนวยปฏิบัติ มาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน
จึงเชื่อมโยงกับกระบวนการงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล
ดานการประเมินผล
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองจัดใหมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ทั้งการประเมินผล
ความเจริญเติบโตของเด็กแตละคน และการดําเนินงานของศูนย ดังนี้
1. การประเมิน ผลเกี่ย วกับ เด็ก แตล ะคน มีก ารวั ด ความเจริญ เติบ โตของเด็ ก
โดยการสังเกต การสนทนาพูดคุย รวมทั้งประเมินผลงานของเด็กและจากความคิดเห็นของผูปกครอง
มีการบันทึกพฤติกรรมเด็กที่นาสงสัยวานาจะมีปญหา เพื่อแจงใหผูปกครองไดรว มการแกไขปญหา
การบันทึกสุขภาพเด็ก ไดแก การชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูง การใหภูมิคุมกันโรคและการเจ็บปวย
โดยการประเมินเปนระยะๆ อยางนอย 3-6 เดือนตอครั้ง
2. การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ มีการเก็บบันทึกภาพ ประชุม การบันทึก
การปฏิบัติการตาง ๆ
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑติดตั้งเครื่องตัดไฟหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อยางนอย
1 เครื่อง ในแตละชั้นของอาคาร
2. มีการฝกซอม การปองกัน และแกไขภัยพิบัติใหแกเด็กและบุคลากรไมนอยกวาปละ
1 ครั้ง
3. หลีกเลี่ยงเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ที่เปนของแตกงาย แหลมคม หรือหากเปนไม
ตองไมมีเสี้ยน อันอาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็กได
4. มีติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดตั้งต่ํากวาที่กําหนด
จะตองมีที่ปดที่ปลอดภัยเพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง
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ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโต มีการชั่ง
น้ําหนัก วัดสวนสูง และใหภูมิคุมกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และจดบันทึกรายงาน
สุขภาพประจําตัวเด็ก เพื่อชี้แจงใหผูปกครองทราบและแสดงความยินยอม
2. การจัดโภชนาการ ตองจัดอาหารใหเด็กไดรับประทานในปริมาณที่เพียงพอ และมี
คุณภาพถูกหลักโภชนาการใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร จัดใหเด็กดื่มนมหรือ
อาหารเสริม และตองจัดอาหารกลางวันใหเด็กรับประทานทุกคนและทุกวัน จัดอาหารวางใหรบั ประทาน
ในตอนบาย
3. การจัดกิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู และการออกกําลังกาย เปนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการเด็กทุกดานอยางเหมาะสมกับวัยทั้งกิจกรรมในรมและกลางแจง
4. การพัก ผอ น ตอ งจัด ใหเ ด็ก ไดน อนพัก ผอ นดว ยวิธีน อนราบอยา งนอ ยวั น ละ
1–2 ชั่วโมง ระหวางกลางวัน
ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ
การจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ทางวัดควรมีการประชุมชี้แจงชาวบานและผูนํา
ทองถิ่นทราบกอนดําเนินการ ชี้แจงชาวบานใหเห็นประโยชนและแจงรายละเอียดวาชุมชนจะให
ความชวยเหลือดานใดไดบาง เชน การอุดหนุนกําลังทรัพย การใชแรงงานเพื่อกอสรางการซอมแซม
อาคาร การสมทบทุนอาหารกลางวัน หรือมีตัวแทนแมบานชวยทําอาหารกลางวัน เปนตน การจัดตั้ง
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑไมควรใหซ้ําซอนในบริเวณที่มีศูนยเด็กของหนวยงานอื่นตั้งอยู มีการ
ประชาสัมพันธใหชาวบานทราบกิจกรรมของศูนยฯ เปนระยะ ๆ อันจะทําใหมีความสัมพันธระหวาง
วัดหรือมัสยิดกับชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง ศูนยที่ไดรับความรวมมือจากชาวบานจะดําเนินงาน
ไดประสบผลสําเร็จดวยดี
ครอบครัวของเด็กมีความสําคัญที่จะชวยอบรมเลี้ยงดูเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
จะตองทํางานรวมกันกับผูปกครอง หลายครอบครัวตองการชวยเด็กโดยมีสวนรวมในการรวมมือ
พบปะกับครู เพราะครอบครัวจะมีสวนรวมมือกันโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก (Decker and Decker.
2005: 352)
ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑตองมีการจัดทําบันทึกรายละเอียดที่จําเปน คือ
1. บัญชีรายชื่อเด็ก
2. ทะเบียนรับ-จําหนายเด็ก
3. สมุดแสดงรายการและเวลาอาหารประจําวันของเด็ก
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4. ตารางกิจกรรมประจําวัน
5. บันทึกประจําตัว ไดแก
5.1 ติดตามการเจริญเติบโต (ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง)
5.2 พัฒนาการของเด็ก
5.3 บริการสุขภาพควรระบุแพทย พยาบาลหรือสถานที่พยาบาลที่จะไดรับการบริการ
ไดอยางเปนประจําและตอเนื่อง
ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กใหผูปกครองเด็ก
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทุกระยะ 1 ภาคเรียน ตามแบบฟอรมที่กําหนด และตองรายงาน
ขอ มูล ที่เ ปน ปญ หาเฉพาะใหผูป กครองและหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งโดยดว น เชน อุบัติเ หตุ
การเกิดโรค ติดตอ เปนตน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑควรรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจน
ขอมูลและขาวสารตาง ๆ ไปยังบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจําสม่ําเสมอ ไดแก บิดา–
มารดา ผูปกครอง หนวยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดหรืออําเภอทุกภาคเรียน กรมการศาสนาทุกป
ตามระยะเวลาที่กําหนด สถานรับเลี้ยงและศูนยพัฒนาเด็กหรือโรงเรียนที่เด็กจะยายไปอยูหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับปญหาเฉพาะเรื่องที่ตองรายงานโดยดวน เชน กรณีเกิดโรคติดติดตอ เปนตน
ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
ศูนยที่มีความพรอมควรจัดใหมีบริการรถรับ-สงเด็กอยางปลอดภัย มีพนักงานขับรถ
อายุไมนอยกวา 30 ป มีวุฒิการศึกษาอยางนอยจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สุขภาพแข็งแรงเรียบรอย
มีความรับผิดชอบสูง สุขภาพจิตดี ไมดื่มสุรา ไมเสพยาเสพติดหรือยาบา มีใบอนุญาตใบขับขี่ สาธารณะ
และควรมีผูดูแลและนั่งไปกับรถรับ-สงดวยทุกครั้ง มีการจัดตั้งกองทุนสําหรับเด็ก ยากจนควรจัด
ใหมีบริการสงเสริมความสัมพันธระหวางสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกับครอบครัวและชุมชน
เปนประจําสม่ําเสมอ
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย เรื่อง ปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่สําคัญ
และเกี่ยวของกับตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
1. ไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย
2. แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็ก การจัดการเรียนรู การเลนของเด็ก และวัฒนธรรมและสังคมของเด็ก
3. ปรัชญา หลักการ จุดมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราชการ 2546 (สําหรับเด็ก 3 - 5 ป)
5. บทบาทของผูเกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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6. ความเปนมาของการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ความเปนมาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
8. การบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
9. การจัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ซึ่งเกี่ยวของกับตัวแปรที่
ผูวิจัยตองการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ
ดานการประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก ดานความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล ดานการรายงานเกี่ยวกับตัวเด็ก
และรายงานผลการดําเนิน และดานการจัดบริหารเสริมอื่นๆ
ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด หลักการดังกลาวขางมากําหนดตัวแปรตามในการวิจัย
และเปนขอมูลที่สําคัญในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา ตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2538: 129) ไดศึกษาติดตามประเมินผล
ตามโครงการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ในวัดกรมการศาสนา โดยติดตามประเมินผลศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดที่เปดสอนทั่วประเทศจากผูบริหารและครูพี่เลี้ยงประจําศูนยอบรมเด็ก กอนเกณฑ
พบวา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดยังไมมีแนวการจัดประสบการณ เพื่อใชเปน แนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดสวนใหญมีบุคลากรเพียงพอ
แตวุฒิการศึกษาคอนขางต่ํา (ประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6) แมจะไดรับ การอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน แตยังขาดทักษะในการผลิตและการใชสื่อการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ สําหรับอาคารสถานที่ และหองเรียนศูนย สวนใหญ
เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สวนในดานงบประมาณลาชาและไมเพียงพอ ดานการดําเนินงานโครงการ พบวา มีการขยายศูนยและจํานวนนักเรียนไดเกินเปาหมาย สวนดานคุณภาพ
พบวา พัฒนาการทางดานรางกายผานเกณฑ สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ ควรไดรับ
การพัฒนาในดานสติปญญา กลามเนื้อ อารมณ จิตใจ และสังคม ตามลําดับ
งานวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล รอดคลาย และคณะ (2539: บทคัดยอ)
ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
จากผูปกครองและครูพี่เลี้ยง พบวา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด สวนใหญใหบริการแกเด็ก
ปกติในชุมชนเกษตรกรรม เปนศูนยขนาดเล็กมีเด็กต่ํากวา 100 คน อาคารสถานที่เหมาะสม
สะอาดรมรื่น มีเครื่องเลนกลางแจง ครูพี่เลี้ยงสวนใหญจบการศึกษาระดับอนุปริญญา แตยังขาด
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การฝกอบรมที่เปนแบบตอเนื่อง ขาดสวัสดิการ รวมทั้งขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน งานที่
ปฏิบัติในศูนยเนนการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก โดยใชแนวการจัดประสบการณของกระทรวงศึกษาธิการ
มาประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น วิธีการสอน ผลการเรียนและการพัฒนาการ
ของเด็กพบวา พัฒนาการทางรางกายผานเกณฑมาตรฐาน พัฒนาการทางสติปญญาผานเกณฑ
มาตรฐานทุกดาน พัฒนาการทางดานอารมณและสังคมของเด็ก เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด
ครูพี่เลี้ยงและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เห็นดวยกับการจัดตั้งศูนย นอกจากนี้ยังเห็นวาโครงการนี้ควรจะดําเนินการตอไป
สวน จริยะ วิโรจน และยอดยิ่ง เสียงเลิศ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปญหา
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 5 จากผูบริหารและครูพี่เลี้ยง
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ผลการศึกษาปรากฏวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมประสบปญหาระดับปานกลาง สวนในแตละดาน
ประสบปญหาระดับปานกลาง ดานวัสดุครุภัณฑ ดานงบประมาณ และดานสื่อและเอกสารการเรียน
การสอน ประสบปญหาระดับนอย ดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากร และดานการจัดกิจกรรม
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 5 โดยรวม
ตามทัศนะของผูบริหารกับครูและครูพี่เลี้ยง ไมแตกตางกัน ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมแตละจังหวัดแตกตางกัน เมื่อพิจารณาหลายดาน
พบวา แตกตางกันในดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุครุภัณฑ ดานบุคลากร ดานสื่อและเอกสาร
การเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก สวนดานงบประมาณไมแตกตางกัน
โกวิทย จันทรหอม (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดศรีสะเกษ จากผูบริหารศูนย สรุปวา ปญหาการดําเนินงานโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานงบประมาณ ดานการเรียนการสอน ดานบุคลากร
ดานการประสานงานกับหนวยงานอื่นมีปญหาในระดับมากทุกดาน
มานพ เมธิโยธิน (2542: ก)ไดศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เขตการศึกษา 12 จากผูปกครองและครูพี่เลี้ยง พบวา ปญหา
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็ก กอนเกณฑในวัด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธกับชุมชนและ
การประชาสัมพันธ ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดเก็บขอมูล ดานการประเมินผล ดานการรายงาน
เกี่ยวกับเด็ก ดานการพัฒนาคุณภาพของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ดานการรายงานผล
การดําเนินงาน ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ มีปญหาในระดับปานกลาง สวนดานโภชนาการ
และอนามัยอยูในระดับนอย ซึ่งคลายกับที่ สมบัติ สะเกศ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหา
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดระยอง จากครูพี่เลี้ยงพบวา ปญหา
การดําเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานจะพบวา ดานอาคารสถานที่
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ดานวัสดุครุภัณฑ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการจัดสื่อการเรียนการสอน ดานการจัด
กิจกรรมการเลี้ยงดูเด็ก มีปญหาในระดับปานกลางทุกดาน
สุนันท ปวะศิริ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดนนทบุรี จากผูบริหารศูนยและผูปกครอง ผลการศึกษาปรากฏวา
สภาพทั่วไปของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมมีสภาพที่เหมาะสม
ดานบุคลากรมีบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ ดานการเงินและธุรการมีงบประมาณไมเพียงพอ
ดานโภชนาการและอนามัย มีการจัดอาหารและน้ําดื่มเพียงพอ ดานกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ไดเหมาะสม ดานความสัมพันธกับชุมชนและการประชาสัมพันธ สามารถใชเด็กเปนสื่อสัมพันธที่ดี
ระหวางศูนยฯ กับชุมชน ดานการประเมินผล จัดใหมีการประเมินอยางถูกตองเหมาะสม สภาพ
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดอยูในระดับดี โดยเฉพาะดานบุคลากร กองสังคมสงเคราะห (2536: 16) ไดทําการศึกษาขอมูลเพื่อการจัดบริการสังคมในแหลงกอสราง
ประภาพร พรมวันทา (2536: บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการใน
การจัดการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดจังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียนสวนใหญอายุ
3 ถึง 4 ป ครูประกอบดวย ครูผูสอน ซึ่งเปนพระสงฆ และครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงสวนใหญเปนเพศหญิง
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเทา สภาพอาคารเรียนมีลักษณะเปนอาคารถาวร อาคาร
ชั่วคราว และศาลาการเปรียญ สภาพงบประมาณสวนหนึ่งไดรับงบประมาณจากรัฐและเงินบริจาค
มีบริการอาหารกลางวัน อาหารเสริม โดยศูนยจัดใหและบางสวนเด็กนํามาจากบาน สําหรับปญหา
ที่พบ โดยภาพรวมมีปญหาระดับนอย ทั้งดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่
ดานงบประมาณและดานความสัมพันธกับหนวยงานและชุมชน
บุญมาก ชางโสภา (2536: บทคัดยอ) กลาวถึงทัศนะเกี่ยวกับปญหาการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัดกิจกรรมเลี้ยงดูเด็ก การคัดเลือกผูดูแลเด็ก การเลือกตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเด็ก การสรางความสัมพันธและความผูกพันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และองคกรทองถิ่นมีปญหานอย สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดมาก สวนการจัดหาวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่
และการปรับปรุงบํารุงรักษา การเงินและการธุรการ การมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชนใน
การพัฒนาเด็กเล็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีปญหาปานกลาง และไดคนพบสาเหตุของปญหา
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดใหขอ เสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1. สาเหตุที่สําคัญอันดับแรก ปญหาที่สําคัญ ไดแก เด็กเขารับการเลี้ยงดูนอยมาก
ทําใหกิจกรรมไมตอเนื่องและไมสมบูรณ รองลงมา ไดแก เด็กอายุยังนอย ไมสามารถจัดกิจกรรม
ใหไดและดูแลลําบาก
2. ดานการคัดเลือกผูดูแลเด็ก ปญหาที่สําคัญไดแก คาตอบแทนผูดูแลเด็ก ไมคอย
มีคนอยากเปนผูดูแลเด็ก รองลงมา ไดแก ผูดูแลเด็กมีความรูนอยในดานการเลี้ยงดูเด็กและขาด
ประสบการณ
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3. ดานการจัดหาวัสดุอุปกรณ ปญหาที่สําคัญ ไดแก ขาดแคลนวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา รองลงมา ไดแก ไมมีอาคารเปนเอกเทศ
4. ดานการเงินและงานธุรการ ปญหาที่สําคัญ ไดแก ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมตาง ๆ รองลง ไดแก ผูปกครองไมมีเงินสําหรับชําระคาบํารุง
ศูนย หรือมีนอยเก็บไมไดครบถวนเพราะยากจน
5. ดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กเล็ก และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ปจจัยที่สําคัญคือผูปกครองไมมีเวลาวางพอที่จะรวมกิจกรรม เพราะสวนมากตองประกอบ
อาชีพและไมใหความรวมมือในการจัดทําอาหารเลี้ยงเด็ก รองลงมา ไดแก ผูปกครองไมเขาใจ
พัฒนาการของเด็ก และการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. ดานการสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนและองคกรทองถิ่น
ปญหาสําคัญ ไดแก องคกรทองถิ่นเขาใจศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนของผูปกครองและหนวยราชการ
ที่รับผิดชอบมีความผูกพันกับตนนอย จึงไมสนับสนุนเทาที่ควร รองลงมา ไดแก การประชาสัมพันธ
มีนอย และชุมชนไมเขาใจอยางลึกซึ้งในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเพียงพอ
จากงานวิจัยในประเทศที่กลาวมาขางตน สวนใหญ เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพ
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาในการบริหารงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ทั้งในดาน สภาพทั่วไป อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ดานการจัดการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมิน ตลอดจน ดานความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งผลการวิจัยจะเปนขอมูลสําคัญในการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
งานวิจัยตางประเทศ
สําหรับงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวของดังนี้
บูฟอรด (บุญมาก ชางโสภา. 2536: 59; อางอิงจาก Buford. 1977: 5657-A) ไดทํา
การวิจัย เรื่อง ทัศนะของผูปกครองที่มีตอการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบวา สภาพของเด็ก
จําเปนตองเริ่มพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน ควรเนนพัฒนาการทางอารมณ จิตวิทยาเปนสําคัญ
และพัฒนาการทางรางกายควรจะมีกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองใหมากที่สุด
อัลบูรี (มานพ เมธิโยธิน. 2542: 67; Albury. 1977: 5658-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาเกณฑสําหรับ กอตั้งโรงเรียนอนุบาลในวัด พบวา ปญหาการดําเนินงานในสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาจะมีปญหาอยู 6 ดาน คือ ปญหาดานวิชาการ ปญหาดานธุรการ ปญหา
ดานบุคลากร ปญหาดานกิจการนักเรียน ปญหาดานอาคารสถานที่ และปญหาดานความสัมพันธ
กับชุมชน
เรนฮารท (บุญมาก ชางโสภา. 2536: 59; อางอิงจาก Reinhardt. 1996: 2357-A) ไดศึกษา
ความคาดหวังเกี่ยวกับหลักสูตรและการปฏิบัติ ที่มีผลกระทบตอประสบการณ และความสําเร็จ
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ของเด็กอนุบาล โดยใชแบบสอบถามกับครูอนุบาล จํานวน 122 คน ผูบริหารโรงเรียนที่อยูภายใต
ระบบอุปถัมภ จํานวน 63 คน ในประเทศเยอรมันของทวีปยุโรปเพื่อวิเคราะห ความคิดเห็นของ
ครูและผูบริหารโรงเรียน มีการกําหนดจุดมุงหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
กับเด็ก พบวาทั้งครูและผูบริหารโรงเรียนคาดหวังใหนักเรียนประสบความสําเร็จในสาระวิชาความรู
และความสามารถเพื่อจะไดเรียนรูทักษะ การคิดและทักษะทางสังคม พัฒนาประสบการณโดยรวม
ทุกดาน และคาดหวังใหนักเรียนมีประสบการณโดยการบูรณาการหลักการของโปรแกรมโดยเนน
ทางดานสังคม และปฏิบัติโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง มีการปฏิบัติในบางเนื้อหาวิชา ผลการวิจัยแสดงให
เห็นการรวมมือกันระหวางครู ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง คณะทํางานพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่
ใหคําแนะนําแกครูอนุบาลและผูบริหารโรงเรียน โดยมุงเนนการวางแผนโปรแกรมสําหรับเด็กอนุบาล
ที่เนนพัฒนาการทุกดานของเด็ก
จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับทัศนะของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอนุบาล และความคาดหวังของหลักสูตร การปฏิบัติที่มีผลตอประสบการณของเด็ก
อนุบาล พบวา การพัฒนาเด็กในระดับนี้ควรเนนพัฒนาทางดานอารมณ จิตวิทยาเปนสําคัญ โดยที่
ครูและผูปกครอง ตลอดจนผูบริหารตางก็คาดหวังวานักเรียนจะมีประสบการณตรงจากการเรียนรู
ผลงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การรวมมือกันระหวางครู ผูบริหาร และผูปกครองโดยมุงเนนที่
การวางแผนการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กอนุบาล เด็กก็จะไดรับการพัฒนาที่ดีในทุกๆ ดาน
สรุป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยสรุปแนวความคิด
ที่พบจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของไดวา เด็กเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่จะตองไดรับการเตรียม
ความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อจะไดเติบโตเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยการพัฒนาเด็กเล็กนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากบุคคล องคกร หนวยงานทั้งในชุมชนและนอกชุมชน รวมถึงผูปกครอง ครู ผูบริหาร หรือ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกคน และจากเนื้อหาสาระที่ไดนําเสนอมา พอจะสรุปที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาการดําเนินงานในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยภาพรวม ไดวา ยังมีปญหาใน
หลายดาน ไดแก ปญหาดานงบประมาณ ที่ยังมีไมเพียงพอทําใหการดําเนินงานดานอื่น ๆ ชะงัก
ไปดวย ปญหาดานบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ยังมีวุฒิทางการศึกษาต่ํา ขาดประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงขาด
ขวัญและกําลังใจ ภารกิจที่ปฏิบัติมากแตคาตอบแทนนอย โดยเฉพาะศูนยฯ ที่มีเด็กจํานวนมาก
ปญหาดานการเรียนการสอน มีปญหาเกี่ยวกับ ความขาดแคลนสื่อ อุปกรณการเรียน อุปกรณ
เครื่องเลนมีนอย ราคาแพง ปญหาดานการประสานงานระหวางศูนยและการประชาสัมพันธมีนอย
นอกจากนี้ยังมีปญหาดานอาคารสถานที่ การดําเนินงานดานตาง ๆ ในบางแหง ผูวิจัยในฐานะ
เจาอาวาสวัดหรือผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑของวัดหวนพุด ในจังหวัดสงขลา จึงสนใจศึกษา
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ปญหาและสาเหตุของปญหาในการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
วาในปจจุบันนี้ยังมีปญหาและสาเหตุของปญหา ดานการดําเนินตามที่กรมศาสนากําหนดใหทํา
10 งาน ตามตัวแปรที่ศึกษาที่ไดกลาวมาในบทนํานั้นวาอยูในระดับใด ตามทัศนะของผูบริหารศูนยฯ
และครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย โดยนําตัวแปรที่เกี่ยวกับขนาดของศูนยฯ เขามาเกี่ยวของดวย ในที่นี้
ขนาดของศูนยฯ ผูวิจัยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนของศูนยฯ ทุกศูนยฯ ในจังหวัดสงขลา พบวา
แตละศูนยฯ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 30 ถึง 120 คน ดังนั้นการแบงสภาพตัวแปรขนาดของศูนยฯ
ผูวิจัยจึงแบงศูนยฯ ในจังหวัดสงขลาออกเปน 3 ขนาด คือ ศูนยฯ ขนาดเล็ก เปนศูนยฯ ที่มี
จํานวนนักเรียนต่ํากวา 50 คน ศูนยฯ ขนาดกลาง เปนศูนยฯ ที่มีนักเรียนอยูระหวาง 51-75 คน
และศูนยฯ ขนาดใหญ เปนศูนยฯ ที่มีนักเรียนมากกวา 76 คน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมี
ความเชื่อวา ในทัศนะของผูบริหารศูนยฯ และครูพี่เลี้ยง นาจะมีความแตกตางกันในดานปญหา
และสาเหตุของปญหาในการดําเนินงานของศูนยฯ และศูนยฯ ตาง ๆ ที่มีจํานวนนักเรียนมากนอย
ตางกัน นาจะมีปญหาและสาเหตุของปญหาตางกัน และไมวาสภาพปจจัยที่เปนอยูของศูนยฯ
จะเปนอยางไร ผูบริหารศูนยฯ และครูพี่เลี้ยงจําเปนตองวางแผนการจัดการศึกษาตามสภาพที่
เปนอยูใหดีที่สุดตอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ตําแหนงในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน
ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัด
แบงเปน
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูพี่เลี้ยง
2. ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดปานกลาง
2.3 ขนาดใหญ

กระบวนการวิจยั

ใชแบบสอบถาม
1. สอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของ
ผูตอบ
2. แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปญหา
การดําเนินงาน
ของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑ
ในวัด
3. แบบสอบถาม
ปลายเปด
เกี่ยวกับสาเหตุ
ของปญหาและ
ขอเสนอแนะใน
การแกปญหา

ตัวแปรตาม
ปญหาการดําเนินงานของศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ใน
จังหวัดสงขลา 11 ดาน ไดแก
1. ดานอาคารสถานที่
2. ดานวัสดุอุปกรณ
3. ดานบุคลากร
4. ดานงบประมาณ
5. ดานการประเมินผล
6. ดานมาตรการปองกัน
7. ดานการจัดกิจกรรม
ใหบริการแกเด็ก
8. ดานความสัมพันธชุมชน
และการประชาสัมพันธ
9. ดานการจัดทําทะเบียน
และการจัดทําขอมูล
10. ดานการรายงาน
เกี่ยวกับเด็กและ
รายงานผลการดําเนินงาน
11. ดานการจัดบริการเสริมอื่นๆ

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยมุงศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา โดยในบทนี้กลาวถึง ประชากร เครื่องมือในการวิจัย วิธีสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ
ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัด
สงขลา จํานวน 30 คน และครูพี่เลี้ยงศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดสงขลา จํานวน 98 คน
รวมประชากรทั้งหมด 128 คน เนื่องจากประชากรทั้งผูบริหารและครูพี่เลี้ยงจากทุกศูนย มีจํานวน
ไมมากนัก ผูวิจัยจึงใชประชากรทั้งหมดในการวิจัย
ตาราง 2 จํานวนประชากรของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหนง
ในการปฏิบตั หิ นาที่
ตําแหนง
ในการปฏิบตั หิ นาที่
ผูบริหาร
ครูพี่เลี้ยง
รวม

ประชากร
ศูนยขนาดเล็ก ศูนยขนาดกลาง ศูนยขนาดใหญ
13
10
7
23
35
40
36
45
47

รวม
30
98
128

จากตาราง 2 จํานวนประชากรทั้งหมด 128 คน แบงเปนผูบริหารศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน (ศูนยขนาดเล็ก 13 คน ศูนยขนาดกลาง 10 คน
ศูนยขนาดใหญ 7 คน) และครูพี่เลี้ยงประจําศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัดสงขลา จํานวน
98 คน (ศูนยขนาดเล็ก 23 คน ศูนยขนาดกลาง 35 คน ศูนยขนาดใหญ 40 คน)
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับตําแหนงและขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัด
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ในวัด ในจังหวัด สงขลาทั้ง 11 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่ ดา นวัสดุอุป กรณ
ดา นงบประมาณ ดา นบุค ลากร ดา นการประเมิน ผล ดา นมาตรการปอ งกัน ความปลอดภัย
ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน
และดานการจัดบริการเสริมอื่นๆ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 11 ดาน
วิธีสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามตามขอบเขตการวิจัยและใหครอบคลุมงาน 10 ดาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม และนํามาแกไข
ปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูบริหารศูนยและครูพี่เลี้ยง
ในจังหวัดพัทลุง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เปนผูบริหาร 15 คน และครูพี่เลี้ยง 15 คน
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 204) ไดเทากับ .98
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปเก็บขอมูลกับประชากรในการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงผูบริหาร
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมประชากร
2. ผูวิจัยออกเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
เพื่อการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมดแลวไดนํามาดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
2. นําแบบสอบถามที่มีคําตอบสมบูรณทุกฉบับมาใหคะแนนตามน้ําหนักที่กําหนดไว
โดยผูวิจัยใหคะแนนน้ําหนัก ดังนี้
มีปญหาอยูในระดับมากที่สดุ
ใหคะแนนเทากับ
5
มีปญหาอยูในระดับมาก
ใหคะแนนเทากับ
4
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง
ใหคะแนนเทากับ
3
มีปญหาอยูในระดับนอย
ใหคะแนนเทากับ
2
มีปญหาอยูในระดับนอยที่สดุ
ใหคะแนนเทากับ
1
3. นําขอมูลที่ตรวจใหคะแนนตามน้ําหนักที่กําหนดไวมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ
ดวยการคํานวณทางคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลหาคาทางสถิติ โดยแปลผลใชเกณฑสมบูรณ
(Absolute Criteria) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวง ๆ แตละชวงมีความหมายดังนี้ (วัน เดชพิชัย. 2535:
531-532)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง ปญหาอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอยที่สดุ
4. นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ดังรายละเอียด
ที่นําเสนอในตารางตอไปนี้
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ตาราง 3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคในการวิจัย

ที่มาของขอมูล

1. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงาน 1. ผลการตอบ
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
แบบสอบถาม
ในวัด ในจังหวัดสงขลา จําแนกตาม
ตอนที่ 1 และ
ตําแหนงการปฏิบัติหนาทีข่ อง
ตอนที่ 2
ผูบริหารและครูพี่เลีย้ ง และขนาดของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการ2. ผลการตอบ
ดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กแบบสอบถาม
กอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
ตอนที่ 1 และ
ระหวางผูปฏิบัติหนาที่ที่มีตําแหนง
ตอนที่ 2
ตางกัน และระหวางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่มีขนาดแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง
ตําแหนงการปฏิบัติหนาทีก่ ับ
ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา

3. ผลการตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2

4. ผลการตอบ
4. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหา
และขอเสนอแนะในการแกปญ
 หา
แบบสอบถาม
ตอนที่ 3
การดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา

วิธีการ/สถิติทใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย (µ) และ
คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(σ) และนําผลที่ไดเทียบกับ
เกณฑสัมบูรณใน
การแปลผลคาเฉลี่ย
2. เปรียบเทียบโดยการพิจารณา
คาเฉลี่ย (µ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
คือ ถาคาเฉลีย่ ของกลุมใด
หรือตัวใด ชองใดสูงกวา
แสดงวามีปญหามากกวา
3. ศึกษาปฏิสัมพันธโดยการ
พิจารณาคาเฉลี่ย µ

4. วิเคราะหความถี่ และจัด
หมวดหมู ขอความนําเสนอ
ความเรียงประกอบตาราง
ซาย-ขวา

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (SPSS) หาคาสถิติ ดังนี้
1. คาความถี่
2. คารอยละ
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3. คาเฉลีย่ (µ) ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัด
สงขลา ใชสตู ร (ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ. 2538: 73)
µ

เมื่อ

µ

∑Χ
Ν

Χ
=∑
Ν

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนขอมูล

4. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อดูการกระจายของขอมูลโดยใชสูตร (ลวน สายยศ
และ อังคณา สายยศ. 2538: 76)
σ

เมื่อ

σ
Χ

µ
Ν

( µ − Χ)
= ∑

แทน
แทน
แทน
แทน

2

Ν −1

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตละตัวในประชากร
คะแนนเฉลี่ยของประชากร
จํานวนประชากร หรือจะเปนสิ่งอื่นที่ไมใชคนก็ได

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
ผูวิจัยนําเสนอผลการรวบรวมขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน
ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามตัวแปรตําแหนงและขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัด ในจังหวัดสงขลา ตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาระดับปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา
2.2 ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ระหวางผูปฏิบัติหนาที่ที่มีตําแหนงตางกัน และระหวางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดที่มีขนาดแตกตางกัน
2.3 ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาทีก่ บั ขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
2.4 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
จําแนกตามตัวแปร ตําแหนงและขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด มีรายละเอียดดังใน
ตาราง 4 - 5
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
1. ผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
2. ครูพี่เลี้ยงศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
รวม

จํานวน
30
98
128

รอยละ
23.44
76.56
100.00
53

54

จากตาราง 4 แสดงวาเมื่อจําแนกตามตัวแปรตําแหนง ปรากฏวามี ผูบริหารศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 23.44 และครูพี่เลี้ยงศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 76.56 รวมผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 128 คน คือ
รอยละ 100
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดของศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด
ขนาด
ศูนยขนาดเล็ก
ศูนยขนาดกลาง
ศูนยขนาดใหญ
รวม

จํานวน
36
45
47
128

รอยละ
28.12
35.16
36.72
100.00

จากตาราง 5 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานอยูในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดที่มีเปนศูนยขนาดเล็ก มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 28.12 ศูนยขนาดกลาง มีจํานวน
45 คน คิดเปนรอยละ 35.16 และศูนยขนาดใหญ มีจํานวน 47 คน คิด ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 36.72
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัด ในจังหวัดสงขลา โดยวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใ นวัด
ในจังหวัดสงขลา นําเสนอโดยภาพรวมและรายดานและรายขอของแตละดาน ดังตาราง 5 -16
2.1.1 ผลการศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายดาน มีรายละเอียดดังในตาราง 6
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวม และรายดาน
ดานที่
1.
2.

ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
ดานอาคารสถานที่
ดานวัสดุ อุปกรณ

µ

σ

ระดับปญหา

3.02
2.94

0.86
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง 6 (ตอ)
ดานที่
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ
ดานการประเมินผล
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ
ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล
ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผล
การดําเนินงาน
ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

2.77
2.94
3.04
2.83
3.15
2.82
2.99
3.01

0.80
0.93
0.97
0.89
1.35
0.77
0.81
1.05

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.82
2.90

0.77
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดใน
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.90) โดยดานที่มีปญหาใน
การดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการประเมินผล (µ = 3.04) สวนดานที่มีปญหาใน
การดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานบุคลากร (µ = 2.77)
2.1.2 ผลการศึกษาปญหาในการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา เปนรายขอทั้ง 11 ดาน มีรายละเอียดดังในตาราง 7 - 17
ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานอาคารสถานที่ เปนรายขอ
ขอที่
1.

ปญหาการดําเนินงาน ดานอาคารสถานที่
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง อาคารและ
สภาพแวดลอม

µ

σ

ระดับปญหา

3.12

1.19

ปานกลาง
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอที่
2.

3.

4.

5.
6.
7.

ปญหาการดําเนินงาน ดานอาคารสถานที่
ความเหมาะสม เพียงพอ ของหองเรียน พื้นที่
และมุมประสบการณ สําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
ความเหมาะสมของสถานที่เลนกลางแจง
สนามเด็กเลนและการมีวัสดุอุปกรณและ
เครื่องเลนเพียงพอ
การจัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบในดานอาคาร
สถานที่ และบริเวณศูนยฯ ใหสวยงาม รมรื่น
ปลอดภัยอยูเสมอ
การจัดสถานที่รับประทานอาหารไวอยาง
เปนสัดสวน
การจัดหองน้ําหองสวมใหเพียงพอ และรักษา
ความสะอาดใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
การจัดถังขยะและเก็บสิ่งปฏิกูล
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

3.16

1.13

ปานกลาง

2.91

1.24

ปานกลาง

2.92

1.20

ปานกลาง

3.09

1.07

ปานกลาง

2.92

1.15

ปานกลาง

3.05
3.02

0.99
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัด
สงขลา ดานอาคารสถานที่ โดยภาพรวม และรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสม เพียงพอ ของหองเรียน พื้นที่และมุมประสบการณ สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู (µ = 3.16) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่เลน
กลางแจง สนามเด็กเลนและการมีวัสดุอุปกรณและเครื่องเลนเพียงพอ (µ = 2.91)
ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานวัสดุอุปกรณ เปนรายขอ
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานวัสดุ อุปกรณ
1. การจัดที่สําหรับจัดเก็บวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
เพียงพอและจัดเก็บของไดอยางเปนระเบียบ

µ

σ

2.94

1.13

ระดับปญหา
ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานวัสดุ อุปกรณ
2. การจัดของเลนประจํามุมประสบการณใหเด็ก
ไดเลนอยางครบถวนเพียงพอ
3. การจัดหา ผลิต สื่อการสอน วัสดุการเรียน
สําหรับพัฒนาผูเรียน
4. การจัดเครื่องนอน เครื่องใช เพียงพอ
5. การจัดโตะ เกาอี้ เพียงพอ เหมาะสมกับวัย
ผูเรียน
6. การจัดใหมีภาชนะใสอาหาร แกวน้ํา ที่สะอาด
เพียงพอ และไดรับการรักษาความสะอาด
จัดเก็บเปนอยางดี
รวม

µ

σ

3.06

0.98

ระดับปญหา
ปานกลาง

2.98

1.07

ปานกลาง

3.00
2.79

1.09
1.29

ปานกลาง
ปานกลาง

2.88

1.16

ปานกลาง

2.94

0.88

ปานกลาง

จากตาราง 8 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัด
สงขลา ดานวัสดุ อุปกรณ เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดของเลนประจํามุมประสบการณใหเด็กไดเลนอยางครบถวนเพียงพอ (µ = 3.06)
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดโตะ เกาอี้ เพียงพอ เหมาะสมกับวัยผูเรียน (µ = 2.79)
ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหา และระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานบุคลากร เปนรายขอ
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานบุคลากร
1. คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จัดตั้งไดถูกตอง
ครบถวน สามารถทํางานพัฒนาใหกับศูนยไดและให
คําปรึกษาแนะนําดูแลการดําเนินงานของศูนยฯ ได
2. ผูบริหารศูนยมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการ
3. ครูพี่เลี้ยงมีความรูความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบ
ตลอดจนมีประสบการณในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

µ

σ

2.87

1.10

ระดับปญหา
ปานกลาง

2.74

.98

ปานกลาง

3.13

1.31

ปานกลาง
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ตาราง 9 (ตอ)
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานบุคลากร
4. ครูพี่เลี้ยงไดรบั การฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อการ
พัฒนาปฏิบัตงิ านหนาที่อยางสม่ําเสมอและทัว่ ถึง
5. ครูพี่เลี้ยงไดรบั สวัสดิการและมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการบริหารฯ ผูบริหารศูนยฯ และครูพี่เลี้ยง
มีการประชุมเพื่อการปฏิบัตงิ านประจําเดือนรวมกัน
รวม

µ

σ

3.04

1.26

ระดับปญหา
ปานกลาง

2.77

1.09

ปานกลาง

2.49

1.09

นอย

2.77

0.80

ปานกลาง

จากตาราง 9 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานบุคลากร เปนรายขอ สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวนขอ
คณะกรรมการบริหารฯ ผูบริหารศูนยฯ และครูพี่เลี้ยงมีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงานประจําเดือน
รวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (µ = 2.49)
ตาราง 10 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานงบประมาณ เปนรายขอ
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานงบประมาณ
1. มีการวางแผนการใชจายงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน
2. มีการใชจายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการ
3. งบประมาณเพียงพอกับความตองการ
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
5. การเบิกจายงบประมาณถูกตองเปนไปตามระเบียบ
6. มีการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง
7. มีการตรวจสอบภายใน
รวม

µ

σ

2.79

1.10

ระดับปญหา
ปานกลาง

3.00
2.90
2.91
3.12
3.00
2.84
2.94

1.16
1.20
0.96
1.24
1.16
1.09
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 10 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานงบประมาณ เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกขอ (µ = 2.94)
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โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเบิกจายงบประมาณถูกตองเปนไปตามระเบียบ (µ = 3.12)
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการวางแผนการใชจายงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (µ = 2.79)
ตาราง 11 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานการประเมินผล เปนรายขอ
ขอที่
ปญหาการดําเนินงาน ดานการประเมินผล
1. มีการประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแตละคน
ครอบคลุมพัฒนาการ คุณลักษะและทักษะ
2. มีการประสานกับผูปกครองมาสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแกไขปญหาของนักเรียน
3. มีการจัดใหเด็กไดแสดงออกถึงผลการเรียนตอ
สาธารณชนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยทุกดาน
5. การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
รวม

µ

σ

3.05

1.15

ระดับปญหา
ปานกลาง

3.12

1.20

ปานกลาง

2.88

1.17

ปานกลาง

3.10
3.05
3.04

1.04
1.05
0.97

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 11 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานการประเมินผล เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประสานกับผูปกครองมาสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อแกไขปญหาของนักเรียน (µ = 3.12) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการจัดใหเด็กได
แสดงออกถึงผลการเรียนตอสาธารณชนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง (µ = 2.88)
ตาราง 12 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
เปนรายขอ
ขอที่
1

2

ปญหาการดําเนินงาน
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
การติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องตัดไฟฟาหรือเครื่อง
ดับเพลิงอยางดี เพื่อความปลอดภัย อยางนอย
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
การจัดหาของเลน/วัสดุการเรียนที่มีความคงทน
ไมแตกหักงายและไมเปนอันตรายตอเด็ก

µ

σ

ระดับปญหา

2.62

1.29

ปานกลาง

2.74

1.19

ปานกลาง
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ตาราง 12 (ตอ)
ขอที่
3
4
5

ปญหาการดําเนินงาน
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
การติดตั้งปลัก๊ ไฟฟามีความปลอดภัย โดยติดตั้งไว
สูงหรือมีฝาปดที่ปลั๊ก
การฉีดยาปองกันยุงตามบอน้ําหรือบริเวณศูนยฯ
อยูเสมอ
การปรับปรุง ดูแลบริเวณศูนย อาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ใหเกิดความปลอดภัยอยูเสมอ
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

2.87

1.32

ปานกลาง

2.89

1.16

ปานกลาง

3.05

1.15

ปานกลาง

2.83

0.89

ปานกลาง

จากตาราง 12 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุง ดูแลบริเวณศูนย อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
ใหเกิดความปลอดภัยอยูเสมอ (µ = 3.05) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การติดตั้ง ตรวจสอบ
เครื่องตัดไฟฟาหรือเครื่องดับเพลิงอยางดี เพื่อความปลอดภัย อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
(µ = 2.62)
ตาราง 13 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
เปนรายขอ
ขอที่ ปญหาการดําเนินงาน ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
1
2
3

การใหบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนปองกันโรค
สําหรับเด็ก
การใหบริการดานโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ
โดยเนนใหนักเรียนมีสุขนิสยั ที่ดี
การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการออกกําลังกาย
เปนประจําทุกวัน

µ

σ

ระดับปญหา

3.08

1.34

ปานกลาง

3.19

1.37

ปานกลาง

3.09

1.45

ปานกลาง
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ตาราง 13 (ตอ)
ขอที่ ปญหาการดําเนินงาน ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก µ
4 การจัดกิจกรรมแปรงฟนเปนประจําทุกวัน
3.17
5 การจัดใหเด็กนอนพักผอน (นอนกลางวัน)
3.25
เพียงพอทุกวัน
รวม
3.15

1.47
1.55

ระดับปญหา
ปานกลาง
ปานกลาง

1.35

ปานกลาง

σ

จากตาราง 13 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดใหเด็กนอนพักผอน (นอนกลางวัน) เพียงพอทุกวัน
(µ = 3.25) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการใหบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนปองกันโรค
สําหรับเด็ก (µ = 3.08)
ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานความสัมพันธชุมชนและ
การประชาสัมพันธ เปนรายขอ
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปญหาการดําเนินงาน
ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ
การประชุมชี้แจงการดําเนินงานของศูนยฯ สม่ําเสมอ
การสนับสนุนของชุมชนดานงบประมาณใหแกศูนยฯ
การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ
การรับฟงความคิดเห็นของชุมชนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาศูนยฯ
มีการแจงขาวสารของศูนยฯ ผานทางสื่อตาง ๆ อยูเสมอ
การรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

2.88
2.80
2.91
2.88

0.94
1.07
0.98
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.70
2.78

1.02
1.16

ปานกลาง
ปานกลาง

2.82

0.77

ปานกลาง

จากตาราง 14 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ
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(µ = 2.91) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการแจงขาวสารของศูนยฯ ผานทางสื่อตาง ๆ อยูเสมอ
(µ = 2.70)
ตาราง 15 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานการจัดทําทะเบียนและการ
จัดทําขอมูลเปนรายขอ
ขอที่
1
2
3
4
5
6

ปญหาการดําเนินงาน
ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล
ศูนยฯ จัดทําขอมูลและทะเบียนตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาไดถูกตอง เปนปจจุบัน
ครูพี่เลี้ยงมีการบันทึกผลการเรียนของนักเรียน
จากผลงาน หรือสังเกตพฤติกรรม
ครูบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกประจําตัวนักเรียน
มีความถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอ
ความรวมมือในการใหขอมูลของผูปกครอง
และจัดเก็บขอมูลของครู
การจัดใหครูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนและจัดเก็บ
ขอมูล
การจัดระบบคอมพิวเตอรเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ

µ

σ

ระดับปญหา

3.08

1.41

ปานกลาง

3.13

1.15

ปานกลาง

3.07

1.26

ปานกลาง

2.98

1.11

ปานกลาง

3.04

1.12

ปานกลาง

2.70

1.48

ปานกลาง

จากตาราง 15 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การครูพี่เลี้ยงมีการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนจากผลงาน
หรือสังเกตพฤติกรรม (µ = 3.13) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดระบบคอมพิวเตอร
เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ (µ = 2.70)

63

ตาราง 16 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็ก
และรายงานผลการดําเนินงาน เปนรายขอ
ขอที่
1
2

3

4
5

ปญหาการดําเนินงาน ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็ก
และรายงานผลการดําเนินงาน
มีการบันทึกและจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
มีการรายงานขอมูลเด็กใหผปู กครองทราบทุกภาค
เรียนและแจงขอมูลที่เปนปญหา ประสานให
ผูปกครองทราบ เพื่อรวมกันแกไขปญหาใหนักเรียน
อยางตอเนื่อง
ศูนยฯ มีการแจงและรายงาน ขอมูล ขาวสาร
ใหผูปกครองทราบเปนประจํา โดยวิธีการตาง ๆ
กรณีที่เด็กยายไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ หรือยาย
ศูนยฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของไดครบถวน
ถูกตอง
ศูนยฯ ไดจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
หนวยงานตนสังกัดทราบทุกภาคเรียน
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

2.95
3.05

1.21
1.22

ปานกลาง
ปานกลาง

3.02

1.19

ปานกลาง

3.07

1.13

ปานกลาง

2.98

1.20

ปานกลาง

3.01

1.05

ปานกลาง

จากตาราง 16 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน เปนรายขอ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กรณีที่เด็กยายไปศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นหรือยายศูนยฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของไดครบถวน ถูกตอง (µ = 3.07) สวนการบันทึก
และจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ = 2.95)
ตาราง 17 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและระดับปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ เปนรายขอ
ขอที่ ปญหาการดําเนินงาน ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
1

มีบริการรถรับสงนักเรียนทีป่ ลอดภัย ไดแก พนักงาน
ขับรถ ครูดูแลนักเรียน สภาพรถ ฯลฯ เหมาะสม

µ

σ

ระดับปญหา

2.41

1.38

นอย
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ตาราง 17 (ตอ)
ขอที่ ปญหาการดําเนินงาน ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
2

3

4
5

ศูนยฯ ชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตั้งกองทุน มูลนิธิ ใหเสื้อผา เครื่องเรียน
เปนตน
มีการจัดอาหารกลางวัน น้ําดื่ม และอาหารเสริมนม
ที่ถูกหลักอนามัยใหเด็กไดรับครบถวนทุกวัน
ครบทุกคน
มีการจัดหองพยาบาล และเครื่องใชเวชภัณฑสําหรับ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนใหพรอมใชงานตลอดเวลา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนดําเนินงานของ
ศูนย และงานในชุมชน
รวม

µ

σ

ระดับปญหา

2.74

1.40

ปานกลาง

3.39

1.46

ปานกลาง

2.83

1.15

ปานกลาง

2.73

1.18

ปานกลาง

2.82

0.77

ปานกลาง

จากตาราง 17 พบวา ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัด
สงขลา ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ เปนรายขอ สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวน
ขอมีบริการรถรับสงนักเรียนที่ปลอดภัย ไดแก พนักงานขับรถ ครูดูแลนักเรียน สภาพรถ ฯลฯ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (µ = 2.41) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดอาหารกลางวัน
น้ําดื่ม และอาหารเสริมนม ที่ถูกหลักอนามัยใหเด็กไดรับครบถวนทุกวันครบทุกคน (µ = 3.39)
2.2 ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
ในจังหวัดสงขลา ระหวางผูปฏิบัติหนาที่ที่มีตําแหนงตางกัน และระหวางศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดที่มีขนาดแตกตางกัน มีดังนี้
2.2.1 ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ระหวางผูบริหารศูนย กับครูพี่เลี้ยง มีรายละเอียด ดังในตาราง 18
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ตาราง 18 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหวางปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผูบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และครูพี่เลี้ยงศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โดยภาพรวม
และรายดาน
ผูบริหารศูนย
ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
ดานที่
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
µ
σ
0.78
3.17
1 ดานอาคารสถานที่
0.88
3.05
2 ดานวัสดุ อุปกรณ
2.83
0.83
3 ดานบุคลากร
2.98
0.93
4 ดานงบประมาณ
0.81
3.08
5 ดานการประเมินผล
0.80
2.91
6 ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
1.29
3.15
7 ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
0.56
8 ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ 3.02
0.75
9 ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล 3.00
1.08
10 ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผล 2.93
การดําเนินงาน
0.57
2.73
11 ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
รวม
3.54
.54

ครูพี่เลี้ยง
µ

σ

2.98
2.91
2.76
2.92
3.02
2.81
3.16
2.76
3.00
3.03

0.88
0.88
0.79
0.94
1.02
0.92
1.37
0.81
0.84
1.04

2.85
3.57

0.82
.59

จากตาราง 18 พบวา ผูบริหารศูนยเห็นวา ดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณ
ดา นบุค ลากร ดา นงบประมาณ ดา นการประเมิน ผล ดา นมาตรการปอ งกัน ความปลอดภัย
และดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ มีปญหาการดําเนินงานสูงกวาครูพี่เลี้ยง
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐ านขอ 1 สว นครูพี่เ ลี้ย งเห็น วา ดา นการจัดกิจ กรรมใหบ ริก ารแกเ ด็ก
ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและรายงานผลการดําเนินงาน และดานการจัดบริการเสริมอื่นๆ
มีปญหาการดําเนินงานสูงกวาผูบริหารศูนย ขณะที่ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทําขอมูล
ทั้งสองกลุมมีปญหาการดําเนินงานไมแตกตางกัน คือ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว
2.2.2 ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัดในจังหวัดสงขลา ระหวางศูนยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีรายละเอียด ดังตาราง 19
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ตาราง 19 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา ระหวางศูนยขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ดาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
ดานอาคารสถานที่
ดานวัสดุ อุปกรณ
ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ
ดานการประเมินผล
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
ดานความสัมพันธชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ
ดานการจัดทําทะเบียนและการจัดทํา
ขอมูล

µ

2.81
2.94
2.66
2.95
3.20
2.71
3.22
2.69
3.00

ศูนยขนาดเล็ก
แปลผล
σ
.68 ปานกลาง
.72 ปานกลาง
.81 ปานกลาง
.77 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
.65 ปานกลาง
1.49 ปานกลาง
.66 ปานกลาง
.74

ปานกลาง

ศูนยขนาดกลาง
แปลผล
µ
σ
.84 ปานกลาง
3.29
.88 ปานกลาง
2.99
.71 ปานกลาง
2.88
.91 ปานกลาง
2.92
.89 ปานกลาง
3.26
2.80
.93 ปานกลาง
3.46
1.26 ปานกลาง
2.91
.73 ปานกลาง
3.22

.77

ปานกลาง

µ

2.94
2.89
2.76
2.95
2.70
2.96
2.74
2.84
2.78

ศูนยขนาดใหญ
แปลผล
σ
.96 ปานกลาง
1.01 ปานกลาง
.87 ปานกลาง
1.08 ปานกลาง
.91 ปานกลาง
1.02 ปานกลาง
1.24 ปานกลาง
.88 ปานกลาง
.87

ปานกลาง
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ตาราง 19 (ตอ)
ดาน ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
ที่ เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
10 ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและ
รายงานผลการดําเนินงาน
11 ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
รวม

ศูนย
ขนาดเล็ก

ศูนย
ขนาดกลาง
µ

σ

1.09

แปลผล
ปานกลาง

3.20

.53
.63

นอย
ปานกลาง

3.01
3.04

µ

σ

3.18
2.48
2.88

ศูนย
ขนาดใหญ

1.06

แปลผล
µ
ปานกลาง 2.70

.95

แปลผล
ปานกลาง

.88
.69

ปานกลาง 2.89
ปานกลาง 2.79

.75
.78

ปานกลาง
ปานกลาง

σ

จากตาราง 19 พบวาผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา ที่มีขนาดศูนยตางกัน
คือ ศูนยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีปญหาการดําเนินงานแตกตางกัน โดยศูนยขนาดกลาง มีปญหาในการดําเนินงานสูงสุด (µ = 3.04) รองลงมา
คือ ศูนยขนาดเล็ก (µ = 2.88) และศูนยขนาดใหญ (µ = 2.79) ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ที่ตงั้ ไว
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3. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
มีรายละเอียดดังในตาราง 20
ตาราง 20 คาเฉลี่ย ของปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ในชองตารางที่ตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลาในชองที่ตัดกัน
ดาน ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
ที่ เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
1

ดานอาคารสถานที่

2

ดานวัสดุอุปกรณ

3

ดานบุคลากร

4

ดานงบประมาณ

5

ดานการประเมินผล

6

ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย

ตําแหนง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง

ศูนยขนาดเล็ก
แปลผล
µ
3.10
ปานกลาง
2.64
ปานกลาง
3.35
ปานกลาง
2.72
ปานกลาง
2.99
ปานกลาง
2.48
ปานกลาง
3.16
ปานกลาง
2.83
ปานกลาง
3.22
ปานกลาง
3.19
ปานกลาง
2.97
ปานกลาง
2.57
ปานกลาง

ศูนยขนาดกลาง
แปลผล
µ
3.43
ปานกลาง
3.25
ปานกลาง
2.72
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง
2.87
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง
2.73
ปานกลาง
2.97
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
2.90
ปานกลาง
2.78
ปานกลาง

ศูนยขนาดใหญ
แปลผล
µ
2.94
ปานกลาง
2.94
ปานกลาง
2.98
ปานกลาง
2.88
ปานกลาง
2.48
นอย
2.81
ปานกลาง
3.02
ปานกลาง
2.94
ปานกลาง
2.69
ปานกลาง
2.70
ปานกลาง
2.80
ปานกลาง
2.99
ปานกลาง
68
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ตาราง 20 (ตอ)
ดาน ปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
ที่ เด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา
7
8
9
10
11

ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
ดานความสัมพันธชุมชนและ
การประชาสัมพันธ
ดานการจัดทําทะเบียนและ
การจัดทําขอมูล
ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็ก
และรายงานผลการดําเนินงาน
ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
รวม

ตําแหนง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง
ผูบริหารศูนย
ครูพี่เลี้ยง

ศูนยขนาดเล็ก
แปลผล
µ
3.38
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.03
ปานกลาง
2.51
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
3.01
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
2.80
ปานกลาง
2.30
นอย
3.08
ปานกลาง
2.76
ปานกลาง

ศูนยขนาดกลาง
แปลผล
µ
3.08
ปานกลาง
3.57
ปานกลาง
3.17
ปานกลาง
2.83
ปานกลาง
3.27
ปานกลาง
3.20
ปานกลาง
2.80
ปานกลาง
3.31
ปานกลาง
2.66
ปานกลาง
3.11
ปานกลาง
2.96
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง

ศูนยขนาดใหญ
แปลผล
µ
2.80
ปานกลาง
2.73
ปานกลาง
2.81
ปานกลาง
2.85
ปานกลาง
2.62
ปานกลาง
2.81
ปานกลาง
2.66
ปานกลาง
2.71
ปานกลาง
2.71
ปานกลาง
2.93
ปานกลาง
2.74
ปานกลาง
2.80
ปานกลาง
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จากตาราง 20 พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางตําแหนงการปฏิบัติหนาที่กับขนาดของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลา โดยในศูนยขนาดเล็กผูบริหารศูนย เห็นวามีปญหา
การดําเนินงานสูงกวาครูพี่เลี้ยง ในขณะที่ในศูนยขนาดกลาง และศูนยขนาดใหญ ครูพี่เลี้ยง
กลับมีความเห็นวา มีปญหาในการดําเนินงานสูงกวาผูบริหารศูนย ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผูบริหารศูนย
เหมาะสมที่จะเปนผูดําเนินการในศูนยขนาดกลางและขนาดใหญ สวนครูพี่เลี้ยง เหมาะสมจะเปน
ผูดําเนินงานในศูนยขนาดเล็ก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ที่ตั้งไว
4. ผลการศึกษาสาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาการเนินงานของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา ดังตาราง 21
ตาราง 21 สาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด ในจังหวัดสงขลา
สาเหตุของปญหา
ความถี่
ขอเสนอแนะในการแกปญหา
ดานอาคารสถานที่
47 1. ควรจัดผัง สถานที่ตั้งของ
1. สถานที่ตั้ง อาคารและ
อาคารเรียนใหเหมาะสม
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม
42 2. จัดหองเรียน มุมประสบการณ
2. หองเรียน พื้นที่ และมุม
ใหเอื้อตอการเรียนรู
ประสบการณสําหรับจัดกิจกรรม
การเรียนรูไมเหมาะสม
3. ปรับปรุงสถานที่รับประทาน
อาหารใหสะอาด เปนสัดสวน
สถานที่รับประทานอาหาร
35
3. ไมเหมาะสม ไมเปนสัดสวน
ดานวัสดุ อุปกรณ
32 1. ควรจัดซื้อ จัดหาของเลนให
1. การจัดของเลนประจํามุม
ประสบการณ
เพียงพอกับความตองการ
ของเด็ก
2. ใหเด็กไมเพียงพอ ขาดการจัดหา 21
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มี
2. ควรเพิ่มงบประมาณในการ
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
17
ใหมากขึ้น
3. เครื่องนอน เครื่องใชไมเพียงพอ
3. จัดซื้อเครื่องใช ที่จําเปนและ
เครื่องนอนสําหรับเด็กให
เพียงพอ

ความถี่
29
21
16

25

18

15
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ตาราง 21 (ตอ)
สาเหตุของปญหา
ความถี่
ขอเสนอแนะในการแกปญหา
ความถี่
ดานบุคลากร
1. ควรมีการพัฒนาบุคคลการอยาง
1. ครูพี่เลี้ยงมีความรูความเขาใจ
22
ในหนาที่รับผิดชอบตลอดจน
23
สม่ําเสมอ เชนการอบรม สัมมนา
2. จัดสวัสดิการแกบุคลากรอยาง
มีประสบการณในการอบรม
26
เลี้ยงดูเด็กนอย
เพียงพอ
15
3. เพิ่มเงินเดือน เงินตอบแทน
2. ครูพี่เลี้ยงไมไดจบการศึกษา
18
ดานการศึกษาปฐมวัยมา
ใหแกครูพี่เลี้ยง
โดยตรง
3. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ 14
ในการปฏิบตั งิ าน
ดานงบประมาณ
27
34
1. ควรจัดสรรงบประมาณให
1. งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
25
25
2. ควรมีการวางแผนการใชจาย
2. ขาดการวางแผนการใชจาย
งบประมาณโดยการวิเคราะห
งบประมาณอยางมี
สภาพปญหา และความจําเปน
ประสิทธิภาพ
ในการใชจาย
18
3. เพิ่มงบประมาณดานตัวเด็ก
ใหมากขึ้น
ดานการประเมินผล
23
26
1. ควรประเมินผลการดําเนินงาน
1. ขาดการประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยทุกดาน
ของศูนยอยางรอบดาน
16
22
2. ควรศึกษาการวัดผลประเมินผล
2. ขาดการศึกษาวิเคราะหการ
การเรียนรูตามหลักสูตร
วัดผลประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
3. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุง 14
15
การดําเนินงาน
3. การวัดประเมินผลพัฒนาการ
ของผูเรียนขาดความตอเนือ่ ง
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ตาราง 21 (ตอ)
สาเหตุของปญหา
ความถี่
ขอเสนอแนะในการแกปญหา
ดานมาตรการปองกันความปลอดภัย
1. ขาดการปรับปรุง ซอมแซม
42
1. ควรมีการตรวจสอบ ซอมแซม
อาคารสถานที่ใหปลอดภัย
อาคารสถานที่ใหปลอดภัย
อยูเสมอ
อยูเสมอ
2. ขาดการวางแผนที่มี
25
2. ตรวจสอบระบบไฟฟา ใหอยู
ประสิทธิภาพ
ในสภาพที่ใชงานได และมี
ความปลอดภัย
ดานการจัดกิจกรรมใหบริการแกเด็ก
1 สงเสริม พัฒนาบุคลากรใหมี
25
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความรู ความสามารถในการจัด
ความสามารถ
กิจกรรมใหบริการเสริมแกเด็ก
22
2. ขาดการวางแผนการดําเนิน
2. วางแผนการดําเนินงานอยางมี
งานอยางเปนระบบ
สวนรวม
17
3. บุคลากรมีนอย
15
3. จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
4. งบประมาณไมเพียงพอ
ดานความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ
31 1. ควรมีการประชาสัมพันธการ
1. ขาดการประชาสัมพันธ
ดําเนินงานของศูนยใหทวั่ ถึง
ที่ทั่วถึง
2. ไมมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 28 2. จัดทําเว็บไซตศูนย
3. จัดประชุมผูปกครองเด็ก
ในการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง
3. ขาดการจัดกิจกรรมสรางความ- 19
สัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
11
4. ผูบริหารศูนยไมเห็น
ความสําคัญ

ความถี่
27
12

17

16
12
29
12
11
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ตาราง 21 (ตอ)
สาเหตุของปญหา
ความถี่
ดานการจัดทําทะเบียนและ
การจัดทําขอมูล
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู
35
ความชํานาญดานระบบ
สารสนเทศ
2. การจัดทําขอมูล
16
ไมเปนปจจุบัน
3. ขาดการนิเทศ กํากับ และ
12
ติดตามอยางตอเนื่องจาก
ผูบริหารศูนย
ดานการรายงานเกี่ยวกับเด็กและ
รายงานผลการดําเนินงาน
22
1. ขาดการนิเทศ ติดตาม
อยางตอเนื่อง
15
2. การรายงานผลการเรียนของ
เด็กไมเปนระบบ และทันสมัย
11
3. เอกสารการรายงาน
ไมครบถวน บุคลากร
ไมเพียงพอ
ดานการจัดบริการเสริมอื่น ๆ
1. ขาดงบประมาณที่เพียงพอ
37
2. บุคลากรไมเพียงพอ
30
12
3. ขาดการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา

ความถี่

1. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศทีท่ ันสมัย
2. ผูบริหารควรนิเทศ กํากับ
ติดตามการดําเนินงาน
อยางใกลชิด
3. จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ

21

1. ควรมีการนิเทศการดําเนินงาน
จากผูบริหารอยางใกลชิด
2. วางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ
3. จัดหา และจัดทําเอกสารการ
รายงานอยางเพียงพอ ทันสมัย

15

1. จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
2. อบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ศูนย
4. ควรดูแล ชวยเหลือนักเรียน
ที่คลาดแคลนอยางทั่วถึง
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จากตาราง 21 พบวา สาเหตุของปญหาในการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดในจังหวัดสงขลาที่มีการตอบมากที่สุด คือ ดานอาคารสถานที่ กลาวคือ สถานที่ตั้ง
อาคารและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ซึ่งมีความถี่สูงสุด (f = 47) รองลงมา คือ หองเรียน พื้นที่
และมุมประสบการณสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเหมาะสม (f = 42) และสถานที่รับประทาน
อาหารไมเหมาะสม ไมเปนสัดสวน (f = 35)
สําหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาที่มีความถี่สูงสุด คือ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
(f = 42) รองลงมา คือ ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยใหทั่วถึง (f = 29) และควร
มีการตรวจสอบ ซอมแซมอาคารสถานที่ใหปลอดภัยอยูเสมอ (f = 27)
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