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การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี:  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่า เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

 

อ. ณัฐยา  เชิงฉลาด, ดร.พิสมัย วัฒนสทิธิ์, ผศ.ดร.โสเพ็ญ  ชูนวล, รศ.ดร.ปิยะนุช  จติตนูนท์,  

ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว, และ ดร.อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

โทรศัพท์: 086-9624427, 081-4789574; โทรสาร: 074-286421  

Email: pissamai.w@psu.ac.th; sophen.c@psu.ac.th 

 

 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่า เป็น 1 ใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านัก

การศึกษา เทศบาลนครสงขลา ให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยของเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี  

มีพันธกิจที่มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาความพร้อมของผู้เรียน ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 3) ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสาธารณะ 4) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และ

ทุกภาคส่วน เอกลักษณ์ของศูนย์คือ“แหลงใต้ ไหว้สวย” ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 107  คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กใน

ชุมชนบ่อนวัวเก่า และมีคร/ูผูดู้แลเด็กทั้งหมด 7 คน  

สถานการณ์ปัญหาของเด็กปฐมวัยจากการส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2548 ของส านักส่งเสริม

สุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ร้อยละ 15.90 มีพัฒนาการไม่สมกับวัย และจากการส ารวจเมื่อปี 2550 พบเด็กที่มี

พัฒนาการไม่สมกับวัย ร้อยละ 30 โดยเฉพาะด้านภาษา เพื่อหารูปแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ

ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่าได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยและส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทั่วประเทศที่เป็นพื้นที่ด าเนินโครงการสร้างเสริม

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. และมีทีมนักวิชาการจากคณะ

พยาบาลศาสตร์ของทุกภูมภิาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ร่วมออกแบบกระบวนการด าเนินงาน มีการนิเทศ ก ากับ 
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และติดตามการด าเนินงานของพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบแผนการด าเนินงานที่ก าหนด โดยทีมวิชาการของคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด าเนินโครงการในพืน้ที่ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ให้มกีารเจรญิเติบและพัฒนาการสมวัย 

ซึ่งส่งผลใหเ้ด็กมีระดับสติปัญญาที่ดตี่อไป 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

การด าเนินงานใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีปรัชญาหลักในการท างานโดยมุ่งเน้น

การมสี่วนรว่มของภาคีทุกภาคส่วนทั้งในและนอกชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 

โดยกระบวนการท างาน แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดังนี้  

1. ค้นหาทุนและศักยภาพ  เป็นการค้นหาทุนและศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่า

ทั้งทุนบุคคล ทุนเงิน และทุนทางสังคมอื่นๆ โดยการท าสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล 

และการส ารวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลน าเขา้ในการออกแบบการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ออกแบบพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแบบก้าวกระโดดโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (benchmarking) 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้

2.1 ร่วมค้นหาและแต่งตั้งคณะท างานในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ บริหารหรือ

ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนชุมชนและ

ผูป้กครอง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆ  

     2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานโดยการเทียบเคียงสมรรถนะและการ

ประเมินตนเองตามข้อก าหนดด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ให้กับตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนครู/ผู้ดูแลเด็ก และคณะท างานของพื้นที่ โดยการน าขั้นตอนของการ

เขียนผังงาน (flowchart) มาใช้เพื่อน าเสนอขั้นตอนของการด าเนินงานแต่ละกระบวนการให้เข้าใจตรงกัน

ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

2.3 หนุนเสริมคณะท างานในพื้นที่ในการออกแบบระบบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กแบบก้าวกระโดดทั้ง 5 ระบบ (ด้าน) ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อม 3) การจัดการ

หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5) การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

โดยเน้นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบของวงจรวางแผนงานหรอืวงจรเชิงคุณภาพ (PDCAI) 

2.4 จัดให้คณะท างานในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม (site visit) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านท่าฉาง จังหวัดสุราษฎรธ์านี ซึ่งมีแนวปฏิบัติการด าเนินงานแต่ละระบบที่เป็นเลิศ โดยคณะท างานพื้นที่

ที่รับผดิชอบแตล่ะดา้นรว่มวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติของตนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
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ฉาง และน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รับจากการศกึษาเยี่ยมชมไปออกแบบการด าเนินงานเพื่อยกระดับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่าให้เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินงานตาม

ข้อก าหนดเชงิกระบวนการและผลลัพธ์อย่างน้อย 3 ระบบ อยู่ในระดับดีเลิศ (best practice) และที่เหลืออยู่

ในระดับดี (good practice) 

3. พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

3.1 พัฒนาศักยภาพตามความต้องการของพื้นที่โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู/

ผู้ดูแลเด็กให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามผลการประเมินศักยภาพและความต้องการในการ

พัฒนาศักยภาพของครู/ผู้ดูแลเด็ก ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การประเมินและส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 3) การประเมินและ

ส่งเสริมพัฒนาการ 4) การดูแลเบื้องต้นและปฐมพยาบาลเมื่อเด็กได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ 5) การกู้ชีพ

เบื้องต้น 6) การคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อ 7) การตรวจร่างกายเด็ก และ 8) การดูแลและส่งเสริม

สุขภาพชอ่งปากและฟัน ซึ่งขั้นตอนนีม้ีการด าเนินการเป็นชว่งๆ ก่อนที่จะเกิดกิจกรรมการศกึษาเยี่ยมชม 

3.2 รว่มค้นหาศูนย์เครือข่ายกับคณะท างานในพื้นที่ เพื่อค้นหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่นอกเขต

เทศบาลนครสงขลาเข้ามาเป็นเครือข่ายที่จะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ต้นแบบ โดยศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กชุมชนบ่อนวัวเก่ามีเครอืข่าย 10 ศูนย์  

3.3 หนุนเสริมการท างานของคณะท างานในพื้นที่ตามแผนที่ก าหนด ประเมินความเป็นไปได้ 

ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงาน  

3.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดรวมทั้งเพิ่มศักยภาพ

คณะท างานในพื้นที่ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะท างานในพืน้ที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความเข้าใจการด าเนินงาน กจิกรรม site visit 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ทมีวิชาการหนุนเสริมและติดตามการด าเนินของพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 
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สรุป ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมพบว่าการด าเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์เป็นระบบมากขึ้น หลาย

ภาคส่วน (เช่น ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทน

ชุมชนและผู้ปกครอง ผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา เป็นต้น) เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางระบบการ

ด าเนินงาน จนกระทั่งการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ดี

ยิ่งขึ้น ด้านบุคลากรของศูนย์ฯ เสียงสะท้อนจากคณะท างานพื้นที่บ่งชัดว่า ครู /ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพมากขึ้น 

กล้าแสดงออก ท างานเป็นระบบมากขึ้น และสามารถท างานเชื่อมโยงกับคนภายนอกศูนย์ฯ ได้ดีขึ้น มีการ

ดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมจัดประสบการณใ์ห้เด็ก เช่น การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ประเพณีสารท

เดือนสิบโดยผู้สูงอายุในชุมชนรว่มเป็นวิทยากร มกีระบวนการคัดกรองเด็กก่อนเข้าศูนย์ประจ าวันอย่างเป็น

ระบบ และการเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพเด็กและให้ความรู้แก่

ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานประกอบด้วย 1) ผู้บริหารมีนโยบายที่ให้

ความส าคัญกับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์ฯ 2) ความเข้มแข็งของคณะท างาน

พื้นที่ผู้มากประสบการณ์ มีความตั้งใจ และรักท้องถิ่น 3) การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมศึกษา

เยี่ยมชม และ 4) ความตั้งใจในการท างานของครู/ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงของการ

เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในชุมชนบ่อนวัวเก่า

ให้มีความสุข แข็งแรง และมีพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญของความสุขในชุมชนแห่งนี้ต่อไป 

รวมถึงจะมีการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นเครือขา่ยในจังหวัดสงขลาอีก 10 แหง่ ในระยะต่อไป 
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