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แนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Guidelines for Education Promotion of Child Development Centers under
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก ๒) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓) เพื่อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วยประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ๑๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ รูป/คน ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
๑. แนวคิด ทฤษฎี นโยบายและวิธีการจัดการศึกษาเพื่ อการพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
๑) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และให้มีการ
กระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง ๒) การจัดการ
ศึกษาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่นต้ องยึดหลั กการจั ดการศึ กษาตลอดชีวิตการมีส่ ว นร่ว มจั ด
การศึกษาของสังคมและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ต้องสอดคล้องกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ๓) การพั ฒ นาศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔
๑
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ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กเล็ กให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มี คุ ณ ลั ก ษณะ และสมรรถนะตามวั ย ๔) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย กาหนดมาตรฐานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ๑๑ ด้าน และ ๕) นโยบายการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กาหนด
เป็นพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แล ด้านส่งเสริมการ
กีฬานันทนาการ
๒. สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตาบล
บุคลากรครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีอัตราส่วนไม่เหมาะสมกับนักเรียน สถานที่เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน
ยังขาดห้องพยาบาล มุมพักผู้ปกครอง งบประมาณมีข้อจากัดในการบริหารจัดการ และอาคารสถานที่
ยังไม่เพียงพอต่อจานวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้ นในปัจจุบัน ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานสากล
มาตรฐานที่ใช้ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีทั้งหมด ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียดมากทาให้การบริหารจัดการได้ไม่ทั่วถึง
ทุกตัวบ่งชี้ ๓) การส่งเสริมแหล่ งเรียนรู้ในตาบล แหล่งเรียนรู้ในตาบลมีน้อยไม่ค่อยน่าสนใจ และ
แหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญบางแหล่งอยู่นอกพื้นที่ตาบลต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ๔) การทานุบารุง
ศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัญหาเพียงเล็กน้อย
เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ตรงกับแผนและโครงการที่วางไว้ และ ๕) การส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ มีข้อจากัดของกฎระเบียบที่ใช้ในการทางานมากจึงไม่สามารถทาตามความ
ต้องการของชุมชนได้ทุกอย่างและปัญหางบประมาณ
๓. แนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริห ารส่วนตาบล
คลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการร่วมส่งเสริมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อเป็นการระดมความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
ความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์ ๒)
หลักการ ๓) ระบบการดาเนินการ ๔) การส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕) หลักพุทธ
ธรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔
คาสาคัญ: แนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
The objectives of this thesis were: 1) to study concept, theory, policy, and
method of educational management for child development. 2) to analyze the state
of educational management of the child development centers under Khlong Jed
Sub-district Administration Organization, khlongluang District, Pathum Thani Province,
and 3) to propose a guideline for educational management promotion of child
development centers under Khlong Jed Sub-district Administration Organization,
khlongluang District, Pathum Thani Province. The data of this qualitative research
were collected from documents, in-depth interviews with 10 key-informants and
focus group discussions with 11 experts and the analyzed by content analysis.
The results of the study found that:
1. The concept, theory, policy and method of educational management
for child development consist of; 1) the educational management under the National
Education Act BE 2542 (1999), the educational management must develop learners
accomplished with physical health, mental health, wisdom, knowledge, characters,
ethics and culture in living a life, to be able to live with others happily, and to
decentralize educational management authority to local government organizations,
2) Educational administration of local government organizations must be based on
the principle of lifelong education, and be consistent with constitution of Thailand in
order to implant consciousness in democratic form of government with the King as
Head of State, 3) The objectives of child center development of Ministry of Interior
were to support learning process and developing of children with desirable
characteristics and capacity in 5 aspects; physical, emotional, mental, social and
intellectual, 4) Department of Local Administration, Ministry of Interior, issued
standards for the child center development in academic management and activity in
curriculum in 11 aspects, and 5) Local administration policy of Khlong Jed Subdistrict Administration Organization, khlongluang District, Pathum Thani Province had
missions in 5 aspects; educational management promotion, child development
center promotion, learning resources promotion, promotion of religions, arts,
cultures, customs and local wisdom, and sport and recreation promotion.
2. The state of educational management of the child development
centers under Khlong Jed Sub-district Administration Organization, khlongluang
District, Pathum Thani Province indicated that; 1) In educational management
promotion, a number of teachers and with caregivers are not matched with a
number of children, the playground was under the standard, first aid room and
parlor for children’s parents are in need, there is a limited budget for operation, and
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the space and area cannot cope with the increasing number of children in centers, 2)
The standards of child center operation by Department of Local Administration
consist of 23 criterias and 94 indicators, which cause difficulty in operation, 3) In
Tambol learning resources promotion, there are a few learning resources in the area,
and the prominent learning resources are located outside the Tambol area, so more
budget has to be spent, 4) Conservation of religions, arts, cultures, customs and local
wisdom can be transferred to learners as the plan set, and 5) sport and recreation
promotion, with limitation of rules, regulations and budget, the operation cannot be
arranged as the demand of communities.
3. Guidelines for educational management promotion of child
development centers under Khlong Jed Sub-district Administration Organization,
khlongluang District, Pathum Thani Province consist of 5 main factors; 1) Objectives,
2) Principles, 3) Operation systems, 4) Educational Management of child
development center, and 5) Buddhist principles supporting education of child
development center; Brahmavihara Dhamma, Iddhipada, and Sangahavatthu
Dhamma.
Keywords: Guidelines for the Promotion of Education, Child Development Centers
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บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา และยิ่งมี
บทบาทมากขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้กาหนดหลักการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ในระดับใด
ระดับ หนึ่ งตามความพร้ อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น รวมทั้งให้ กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัด และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ อันได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มี
อานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะ ให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยตาม
ความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามความต้องการของประชาชน และตามความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนอกจากจะมีบทบาทในการจั ดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ยั งมี บ ทบาทในกรณี มีส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ มสนับ สนุน การจัด การศึ กษาของรัฐ ในด้า นต่า งๆ เช่ น ด้า น
งบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชากร เช่น การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การ
ระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
กาหนดอานาจหน้ าที่ภายใต้บังคับ ของ มาตรา ๖๗ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐) ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงสอดคล้อง กับความต้องการที่หลากหลาย และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น ซึ่งสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
รวมทั้งสิ้น จานวน ๗,๘๕๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จานวน ๗6 แห่ง
เทศบาลนคร จานวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จานวน 178 แห่ ง เทศบาลตาบล จานวน 2,233
แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จานวน 5,334 แห่ง องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพ มหนานคร ๑ แห่ง และเมืองพัทยา ๑ แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๖๐)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ยังมีบทบาทในกรณีมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชาการ เช่น การพัฒนาหนลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
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การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการอื่นๆ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ
แนะแนว การวั ด ผล ประเมิ น ผล การพั ฒ นาต าราเรี ย น การวางแผนการศึ ก ษา ของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการ
เผยแพร่การศึกษาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒
ฝ่าย ๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ งานบริหารงานการศึกษาและงานกิจการ
โรงเรียน ๒) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานสันทนาการ (องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด, ๒๕๕๘)
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาเพื่อการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีการ
กาหนดการศึกษาครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่อยู่ในตาบลคลองเจ็ด จะมีส่วนช่วยให้ทราบถึงผลของ
การบริ ห ารจั ดการศึกษาของศูน ย์ พั ฒ นาเด็กองค์การบริห ารส่ ว นตาบลคลองเจ็ดตลอดถึ งปัญหา
ข้อเสนอแนะทางออกของปัญหาที่ดีเพื่อหาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปบูรณาการกับองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก
๒. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)
ประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ (Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและวิธีการจั ดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็ก
เล็ก มีวิธีการวิจัยโดยการวิเคราะห์เอกสาร และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลหลัก จานวน
๑๐ รูป/คน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหา
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ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวิธีการวิจัยโดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ รูป/คน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง ๓ ประการ ดังนี้
๑. แนวคิด ทฤษฎี นโยบายและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
๑) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น การจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และให้มีการกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง
๒) การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสังคมและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓) การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์
หลัก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะ
ตามวัย
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กาหนดมาตรฐานการพัฒนา
ศูน ย์ เ ด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เกี่ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการและกิ จกรรมตาม
หลักสูตร ๑๑ ด้าน
๕) นโยบายการบริ ห ารงานของผู้บริห ารท้องถิ่น องค์การบริหารส่ วนตาบลคลองเจ็ด
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กาหนดเป็นพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และด้านส่งเสริมการกีฬานันทนาการ
๒. สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้
๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตาบล
ก. สภาพปั ญ หา คื อ บุ ค ลากรครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก มี อั ต ราส่ ว นไม่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย น
สถานศึกษาสถานที่เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐานยังขาดห้องพยาบาล มุมพักผู้ปกครอง งบประมาณ
มีข้อจากัดในการบริหารจัดการภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย ที่เข้มงวดและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
และมีการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง ๕ ด้าน ตามแผนพัฒนาแต่มีปัญหา คือ ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่
เพียงพอต่อจานวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
ข. แนวทางแก้ไข คือ ในด้า นบุคลากรมีการปรับแผนอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับจัดหา
ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มให้เหมาะสมกับจานวนเด็กนักเรียน จัดหาเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานให้ศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กโดยการเข้าแผนพัฒนาสี่ปีไว้ก่อน ทางานภายใต้ระเบียบศึกษาระเบียบกฎหมายให้
รัดกุมในการทางาน และการจัดแผนพั ฒนาในระยะ ๔ ปี เพื่อแก้ไขให้บรรลุจุดประสงค์และความ
ต้องการของชุมชน เช่น เพิ่มห้องเรียนให้เพียงพอ และเพิ่มอัตราครูบุคลากรทางการศึกษา
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานสากล
ก. สภาพปัญหา คือ มาตรฐานที่ใช้ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีทั้งหมด ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ดาเนิ น งานมากทาให้ ก ารบริ ห ารจั ด การได้ไ ม่ทั่ว ถึ งทุก ตัว บ่ งชี้ และปัญหาการขาดงบประมาณที่
สนับสนุนลงมานั้นเป็นไปอย่างจากัด
ข. แนวทางแก้ ไ ข คื อ จั ด ระบบการท างานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในเรื่องของวิชาการและการส่งเสริมพัฒนาการให้
เด็กพัฒนาสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน และผู้รับผิดชอบควรเขียนโครงการเสนอไปยังผู้บริหาร
หน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเข้าสู่สภาตามขั้นตอน
๓) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในตาบล
ก. สภาพปัญหา คือ แหล่งเรียนรู้ในตาบลมีน้อยไม่ค่อยน่าสนใจ และแหล่งการเรียนรู้ที่
สาคัญบางแหล่งอยู่ นอกพื้น ที่ตาบลต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จึงจะนาเด็กนักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่ได้ และมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในตาบลจากชุมชนรอบๆใกล้
สถานศึกษาให้เต็มศักยภาพเสียก่อนทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ข. แนวทางแก้ไข คือ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในตาบลซึ่งปัจจุบันได้จัดทา
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการทั ศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ คื อ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น เช่น กศน. จัดการศึกษาการสอนตามอัธยาศัยให้กับชุมชน และผู้รับผิดชอบต้องเสนอ
โครงการศึกษานอกสถานที่ต่อผู้บริหารและจัดทาแผนพัฒนาเข้าสู่สภาท้องถิ่นเพื่อจะได้ดาเนินการ
ตามขั้น ตอนต่ อ ไป แต่ ความใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ให้ มี การส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ จ ากแหล่ งชุ ม ชนในต าบลให้
เหมาะสมกับเด็กนักเรียนตามสภาพโอกาส
๔) การทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. สภาพปัญหา คือ ปัญหาเพียงเล็กน้อย เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้
ตรงกับแผนและโครงการที่วางไว้ เช่น การแห่เทียนพรรษา ประเพณีการลอยกระทงการเข้าวัดเพื่อ
ปฏิบัติธรรมในวันสาคัญ
ข. แนวทางแก้ไข คือ ควรจัดกิจกรรมโครงการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กๆได้ทา
กิจกรรมและสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กๆได้รู้จักและทาความเข้าใจกับผู้มีความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี อบต. ได้ดาเนินการทาอย่างต่อเนื่อง
๕) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ก. สภาพปั ญหา คือ ข้อจากัดของกฎระเบียบที่ใช้ในการทางาน จึงไม่สามารถทาตาม
ความต้ องการของชุ ม ชนได้ ทุ กอย่ า ง และปั ญหาด้ า นงบประมาณ เพราะการจั ด กีฬ าเด็ กต้ อ งใช้
งบประมาณในการจัดบางปีมีจากัดไม่เต็มศักยภาพของเด็ก
ข. แนวทางแก้ไข คือ ใช้แนวทางในการที่ไม่ผิดต่อระเบียบและส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขัน
กีฬาขึ้นทุกปีเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ถูกระเบียบสาหรับเด็กนักเรียนของ
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ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ก็จั ดให้ มีการออกกาลังกายกิจกรรมนันทนาการทุกวันมีโ ครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกัน และผู้บริหารควรวางแผนทาโครงการเพื่อให้มีการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก
๓. แนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
เจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ควรคานึงถึงการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกับทุกภาค
ส่ว นในสั งคม เพื่อเป็ น การระดมความร่ว มมือทั้งทรัพยากรและการลงทุนทางสั งคมที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้ารับ
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหาร
จั ด การศึ กษาขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ มธานี โดย
กระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมเป็นการระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนของสังคม
ภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครู
ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ ดู แ ลเด็ ก เพื่ อ เสริ ม สร้า งความสั มพั น ธ์ กับ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการจั ด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพของชุมชนและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รรั ฐ
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สามารถมีส่ว นร่วมในการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ๕
ประการ ได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) หลักการ ๓) ระบบการดาเนินการ ๔) การส่งเสริมจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕) หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีรายละเอียดดังนี้
๑) วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
คือ ร่างกาย จิ ตใจสั งคม และสติปั ญญา (๒) เพื่อพัฒ นาเด็กเล็ก ให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มี
คุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย โดยองค์รวมผ่ านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย (๓) เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
มีคุณภาพ (๔) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบ ท และวัฒ นธรรมของชุม ชน สังคม ในท้องถิ่น (๕) เพื่อส่ งเสริมความรัก เอื้ออาทร ของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
๒) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้ (๑)
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท (๒) ยึดหลักการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของ
เด็กตามบริ บทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย (๓) พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
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กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย (๔) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดารงชี วิตประจาวันได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข
๓) ระบบการดาเนินการ ระบบการดาเนินการการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ (๑) กาหนด
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๒) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานด้ า นบุ ค ลากรในศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก (๔) พิ จ ารณาเสนอแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕)
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๖) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดการศึกษาและ
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) การส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
๕ ประกอบด้วย
(๑) ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตาบล
-การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควรจัด
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้
ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออานวย
-การพัฒ นาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสั ยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันมีนิสัย รักการทางาน รู้จัก
ระมัดระวังความปลอดภัย ของตนเองและผู้ อื่น จึงควรจัดให้ เ ด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่า ง
สม่าเสมอ เช่นรับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทาความสะอาดร่างกาย เล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวมเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทางานเสร็จ
-การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สัง เกต จาแนกเปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู่ เรียงลาดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่
ประกอบอาหาร หรื อ จั ด ให้ เด็ก ได้ เล่ นเกมการศึกษาที่ เหมาะสมกับวั ยอย่า งหลากหลาย ฝึ ก การ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและในการทากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล
-การส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการและความคิ ดสร้า งสรรค์ เพื่อ ให้ เด็ กได้พั ฒ นาความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างอิสระ
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- ๑๕๕ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้า เล่นทราย เล่นก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ เช่นแท่งไม้รูปทรงต่างๆ
-การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลาย
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสาคัญ
-การมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ร่ ว มในการอบรมเลี้ ย งดู จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมต่ า งๆ และดู แ ลความ
ปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ให้คาปรึกษาแนะนา ส่งเสริม สนับสนุน ในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้าน
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคมสามารถให้การสนับสนุนศู นย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในท้องถิ่น
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุป กรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
-สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ในการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่กาหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ
-พัฒนาแหล่ งการเรีย นรู้จัดสิ่งแวดล้อมให้ส ะอาด ปลอดภั ย เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ผู้เรียนบรรยากาศ
-ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดปราศจากโรคภัย
(๒) ด้านการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาการจัดการศึกษาตามสมรรถนะ ๗ หลักการ คือ ๑) การเคลื่อนไหวและสุขภาวะ
ทางกาย ๒) ส่วนหลัก ๒ พัฒนาการด้านสังคม ๓) ส่วนหลัก ๓ พัฒนาการด้านอารมณ์ ๔) ส่วนหลัก ๔
พั ฒ นาการด้ า นการคิ ด และสติ ปั ญ ญา ๕) ส่ ว นหลั ก ๕ พั ฒ นาการด้ า นภาษา ๖) ส่ ว นหลั ก ๖
พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ๗) ส่วนหลัก ๗ พัฒนาการสร้างสรรค์
-เน้นการจัดกิจ กรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น ค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ ความรู้ทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต ความรู้ทักษะการสื่อสาร ความรู้ทักษะกระบวนการคิด
ความรู้ทักษะเทคโนโลยี ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-ร่วมระดมทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ในการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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- ๑๕๖ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

-ร่วมพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ
ตามหลักวิชาการและแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ส่งเสริมสนับสนุนการจั ดประชุม การอบรมสัมมนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครู
ผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอก และทุกภาคส่วน เพื่อความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ
-ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่กาหนดในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง โดยครู
ผู้ดูแลเด็กหรือดาเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้น
เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และวิจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วิจัย ๕ บท) ปีละ ๑ เรื่อง
-จัดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๓) ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในตาบล
-สามารถให้บริ การแก่ครอบครัว ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หั วหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
-ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ปกครอง ชุมชน และสั ง คม ทุก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-สามารถให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยให้กับ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้าศึกษาต่างๆ
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่ วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการจัดทาป้ายนิเทศและมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง จัดทาสารสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้ปกครอง
และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก
-สนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวั ยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริงในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ
-การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
และภาคสังคมรับทราบอย่างทั่วถึง
(๔) ด้านทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และโอกาสต่างๆ ของท้องถิ่น
-ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ
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- ๑๕๗ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

-สนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่บุคลากรและเด็กเล็ก หรือ
ร่วมเป็นครูท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๕) ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
-การพัฒ นากล้ า มเนื้ อใหญ่ เพื่อให้ เ ด็กได้พั ฒ นาความแข็ งแรงของกล้ า มเนื้อใหญ่การ
เคลื่อนไหว และความคล่องแคล่ว ในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
-การพั ฒ นากล้ า มเนื้ อ เล็ ก เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ พั ฒ นาความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ เล็ ก การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่ นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อ
ภาพฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว
-การฝึกสุ ขนิสั ย และลั กษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุ ขนิสัยที่ดีในเรื่องการ
รับประทานอาหาร การนอน การทาความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่
ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย
-ใช้สื่อสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบ
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ด้วยการกระทาโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
-ร่ ว มในการอบรมเลี้ ย งดู จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมต่ า งๆ และดู แ ลความ
ปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-สามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน หรือประชาชนได้
ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ครอบครัวชุมชน หรือประชาชนภายในท้องถิ่น
ในวันสาคัญต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
-สนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาครู และ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
๕) หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ หลักธรรม คือ
พรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔
(๑) พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือการบริหารที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติมี
กาลังใจในการทางานและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ควรได้รับการยกย่องสาหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างดีหรือมีการให้คาแนะนาพร้อมด้วยให้กาลังใจเมื่อผู้ปฏิบัติงานทางานผิดพลาดเมื่อให้ทางาน
นั้นๆดาเนินแล้วเสร็จได้อย่างร่วมควรมีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรหรือจัดให้มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งควรส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นระหว่างบุคลากรการดาเนินงานของศูนย์ด้วยการนอกจากนี้ควรมีการแจ้งการ
ประเมินปฏิบัติงานด้วยความชัดแจ้งและโปร่งใสและความเป็นจริง
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(๒) อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นหลักธรรมที่สาคัญในการบริหาร
จัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ โดยการน้อมนาหลักคาสอนขอพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาได้ทุกหน่วยงานหลักธรรมที่ยึด จะทาให้การส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็จะสาเร็จทุกประการตามหลักพุทธธรรม
(๓) สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่อง
สงเคราะห์กันและกัน ผู้ที่จะมีสัมพันธภาพได้ดีนั้น ต้องยึดถือและปฏิบัติตามสังคหวัตถุ ๔ ประการ มี
ความสาคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ (๑) ทาน (การให้) หมายถึง
การให้ปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่น ถือเป็นหลักสาคัญเบื้องต้น เพราะการผูกใจนั้น ต้องอาศัยหรือใช้
การให้เป็นเบื้องต้น การให้เป็นการแสดงออกของไมตรีจิตของผู้ให้ ผู้รับย่อมพอใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เป็นความอบอุ่นของชีวิต (๒) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) หมายถึง การเจรจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ
อ่อนหวาน เป็นหลักสาคัญรองลงมา เพราะการให้แต่เพียงอย่างเดี ยวยังไม่เพียงพอต่อการยึดเหนี่ยว
น้าใจ จึงต้องใช้คาพูดที่ไพเราะช่วยเหนี่ยวรั้งอีกด้วย ไม่ใช้คาพูดหยาบ ให้ใช้คาพูดที่จริงใจต่อกัน
ทักทายปราศรัยกับเพื่อนบ้าน มิตรสหาย ผู้ที่มาติดต่อสอบถาม ต้องใช้คาพูดสุภาพและไพเราะ (๓)
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
ส่วนรวม จะทาให้เป็นคนน่ารัก น่านับถือ (๔) สมานัตตตา (วางตนสม่าเสมอ) หมายถึง ความมีตน
เสมอ คือ ทาตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน โดยประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” เป็นการวิจัยพบประเด็นสาคัญที่
นามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการจั ดการศึก ษาของศูน ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ ก องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคลองเจ็ ด
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตาบล
บุคลากรครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีอัตราส่วนไม่เหมาะสมกับนักเรียน สถานศึกษาสถานที่เครื่องเล่นสนาม
ไม่ได้มาตรฐานยังขาดห้องพยาบาล มุมพักผู้ปกครอง งบประมาณมีข้อจากัดในการบริหารจัดการ และ
อาคารสถานที่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ๒) ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กได้
มาตรฐานสากล มาตรฐานที่ใช้ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีทั้งหมด ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียดมากทาให้ การบริห าร
จัดการได้ไม่ทั่วถึงทุกตัวบ่งชี้ ๓) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในตาบล แหล่งเรียนรู้ในตาบลมีน้อยไม่ค่อย
น่าสนใจ และแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญบางแหล่งอยู่นอกพื้นที่ตาบลต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ๔) การ
ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัญหาเพียง
เล็กน้อย เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ตรงกับแผนและโครงการที่วางไว้ และ ๕) การ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีข้อจากัดของกฎระเบียบที่ใช้ในการทางานมากจึงไม่สามารถทาตาม
ความต้องการของชุมชนได้ทุกอย่างและปัญหางบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาราญ ชวนวัน
(อ้างใน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓: ๖๐) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาศักยภาพการส่งเสริมการจั ดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในเขตตรวจ
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ราชการที่ ๔ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อบต. พบว่า
อบต. มีงบประมาณน้อย จึงให้การช่วยเหลือโรงเรียนได้น้อย ไม่ค่อยมีส่วนร่วมวางแผนจัดหาสื่อ
อุปกรณ์กับโรงเรียนไม่มีบทบาทเข้าไปพัฒนาอาคารสถานที่และกิจกรรมของโรงเรียน ขาดการ
ประสานงานกับโรงเรียน มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการศึกษาน้อยและไม่ค่อยเข้าใจบทบาทที่แท้จริง
ของโรงเรียน ๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อบต.
คือ อบต. มีความสามารถจัดการศึกษาได้ อยากให้การช่วยเหลือโรงเรียนด้านอื่นๆ นอกจากการ
สนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ อบต.เข้าไปมีส่วนร่วมจัดการศึกษากับไปโรงเรียนให้
มากยิ่ ง ขึ้ น และควรก าหนดแนวปฏิ บั ติ ง านให้ ส ามมารถปฏิ บั ติ ง านกั บ โรงเรี ย นให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๐: ๖๑) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัย
เพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ๑)
สภาพปัญหา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนหลักสูตร เอกสาร
ประกอบหลักสูตร การผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการขาดแคลนงบประมาณ การจัดสรรยังมีความลาช้า ไม่เป็นธรรมและไม่ตรงกับความต้อง มี
ระเบียบและเงื่อนไขการใช้มากเกิ นไป บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอและวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับ
ลักษณะงาน ระบบและโครงสร้างการบริหารองค์กรไม่ชัดเจน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การศึกษายัง
ขาดนโยบายและแนวการดาเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ๒) ปัจจัยที่ส่งเสริมใน
การจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารเป็นทีมเดียวกันและทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนเห็นความสาคัญของการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วม การเมืองที่มีขั้วฝ่ายเดียวกัน
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษาโดยตรง ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรมีเจตคติไม่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายการเมืองไม่มุ่งมั่นในการถ่าย
โอนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์กระจายอานาจการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปพัฒนาให้
เป็นคู่มือการนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปใช้ต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) องค์การบริหารส่วนตาบล ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ ก องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี ให้ โ ดย
ละเอียดก่อนนาไปใช้
๒) หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องควรนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาต่อไป
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๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรท าการศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และในจังหวัดอื่นๆ
๒) ควรท าการศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยกระบวนการวิจั ยเชิง
ปริมาณ หรือการวิจัยเชิงผสานวิธี
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