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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ า เ ภอด่ านช้ า ง  จั งหวั ดสุพรรณบุ รี 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแห่ง  
รวมจ านวน  140 คน  เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า มี 1 ด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ ส่วนด้านที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด้านงานกิจการนักเรียน และด้านงานชุมชน
สัมพันธ ์
 2.  ปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด้านงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงานชุมชน
สัมพันธ์ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
และด้านงานกิจการนักเรียน 
 
ค าส าคัญ  :  สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
 The purpose of this study is to study 
condition and operation problem of the child 
development center, subdictrict lacal 
government in Dan Chang district, 
Suphanburi. The study population was 140 
people in the committee of the child 
development center of Dan Chang district. 
The study instrument was questionnaires. 
The data were analyzed by percentage, 
mean, and standard deviation. 
 The results of the study revealed that: 

1. The operation of child 
development center, subdistrict local 
government, Dan Chang district, Suphanburi, 
the overall was at moderate level. When 
considered each aspect found that 
government administration, financial and 
material were at high level. However 
academic affairs, personnel, building and 
environment, student affairs, and relationship 
with community were at moderate level. 
 2.  The operation problem of the 
child development center, both overall an 
each aspect were at low level including 
building and environment, academic affairs, 
personnel, relationship with community, 
general administration, financial and 
material, and student affairs, respectively. 
 
Keywords : condition and operation 
problem of the child development center 

บทน า 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งจะ
ท าหน้าที่บริการช่วยเหลือแก่ครอบครัว ดังนั้น 
การที่จะจัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับ 
ความพร้อมของโรงเรียน และการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ความส าเร็จของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย นอกจากมีอาคารและสิ่งแวดล้อม
ที่ออกแบบมาสร้างเสริมการเรียนรู้แล้ว สิ่ง
หนึ่งที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกระท าคือ 
การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วน
ร่วมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งการให้
ผู้ปกครองได้เข้ามาส่วนร่วมกับโรงเรียนส่ง
ให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่ สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาได้ตาม
ทิศทางที่ชุมชนต้องการ ครูสามารถเข้าใจเด็ก
และสามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จอห์น ล็อค (หรรษา นิลวิเชียร,  
2537 : อ้างอิงจาก John Lock  1632–1740) ได้
กล่าวว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เด็กทุกคนมี
ความสามารถด้านการเรียนรู้และด้านสมอง
เท่าเทียมกัน องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัวเด็ก เช่น พื้นฐานทางครอบครัว 
การศึกษา และประสบการณ์วัยเด็ก จะมี
ความส าคัญต่อเด็กในวัยนี้มาก กุลยา  ตันติ
ผลาชีวะ (2543 : 16-17) กล่าวว่า เด็ก 8 ขวบ
แรกที่มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
แ ต่ ล ะ ข ว บ ปี มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ มี
ความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมาก ท า
ให้การดูแล การเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
การเรียนแต่ละวัยต่างกัน เป็นเหตุให้มีการจัด
สถานบริการแตกต่างกันตามวัยของเด็กสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งท าหน้าที่ให้การดูแลแก่
เด็กมีอยู่ในหลายสังกัด ได้แก่ กลุ่มกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์โภชนาการ กรมอนามัย ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์สุขวิทยา
จิตวิทยาวิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนเด็กเล็กในวัด กลุ่มมหาวิทยาลัย มี
โรงเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสาธิต  กลุ่ม
องค์กรเอกชน กรมการพัฒนาชุมชน กรม
อนามัย กรมอาชีวะศึกษา สมาคมมูลนิธิต่างๆ 
กรมการศาสนา เทศบาล และกรม
ประชาสงเคราะห์ ฯลฯ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ,  
2543 ก. :17 ) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาร่วมกันดังปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ฉบับต่างๆ ได้แก่ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และ
มาตรา 289 ที่ให้ความส าคัญต่อชุมชน และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหมาย
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยในปัจจุบันมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล,องค์การบริหาร
ส่วนต าบล,องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,รูป
พิเศษ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลยังมี
ระดับชั้นของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันทั้งรายได้ 
จ านวนประชากร ระบบบริหาร บุคลากรใน
องค์การท าให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศักยภาพใน

การจัดการศึกษาต่างกัน (กรมการปกครอง,  
2545) การส ารวจการประมาณการจ านวน
นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 2559 
พบว่าจ านวน นักเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐ
และเอกชน มีจ านวนนักเรียนอนุบาลเพิ่มโดย
เฉลี่ยปีละประมาณ 10,300 คน และ 32,700 
คน ตามล าดับ และอัตราส่วนที่ระดับก่อน
ประถมศึกษาต่อประชากรวัยเรียนอายุ 3 - 5 ปี 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจาก
ร้อยละ 94.0 ในปีการศึกษา 2542 เพิ่มร้อยละ 
97.0 ในปีการศึกษา 2544 และจะเพิ่มเป็นร้อย
ละ 100 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยทุกคนให้ได้รับบริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543 : 28-
29) ด้วยเหตุนี้นโยบายการจัดการศึกษาตาม
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการจึงมี แนวคิด และ
หลักการที่ส าคัญในการจัดการศึกษา คือ การ
จัดการศึกษาไทยเป็นการศึกษาตลอดชีวิต เปิด
โอกาสให้ทุ กคนมีส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษาและให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการ
ระดมสรรพก าลัง เพื่อการจัดการศึกษาให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบัน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาเด็ก จึงได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในหมู่บ้าน ต าบล ตามความต้องการ
และ ขีดความสามารถของประชาชนมาตั้งแต่ 
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พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุ
ระหว่าง 3-6 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลของ คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
และคณะกรรมการสภาต าบล โดยให้การ
ช่วย เหลือและให้การสนับสนุนในด้ าน
วิชาการและงบประมาณ ในส่วนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชน รวมทั้งการ
ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อได้มีพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ.2537 
และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระจายกิจกรรม
การด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพและ
ความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามก าลังและขีดความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2541 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจการ
บริหารลงสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต า บ ลต้ อ ง ถื อ เ ป็ นหน้ า ที่ ห ลั ก ที่ จ ะ ใ ห้
ความส าคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 
16 (9) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและผู้ที่มีส่วน
ส าคัญ ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ให้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลได้นั้น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ที่มี

บทบาทและมีความใกล้ชิดกับ ประชาชนมาก
ที่สุด รู้สภาพและปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
จึงควรให้ความส าคัญในการน า แนวนโยบาย
ของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่
ภาคปฏิบัติ ให้บังเกิดผลตาม ความมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องน า แนวนโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหาร
จัดการ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัด
การศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอ านาจใน
การปกครอง และการก าหนดการพัฒนา
มนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงได้ก าหนด
เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ไว้ดังนี้ 
 1)  วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ วิถี
ชีวิต และการจัดการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถ่ิน และประเทศชาต ิ
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 2)  วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นเพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
  3)  ภารกิจการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย
ต า ม แ น ว ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร ะ ดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความ
พร้อมในการเข้ ารับการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน (กรมการปกครอง, 2542 : 8–9) 
  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การบริหารหมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลปะ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับคน เงิน 
วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์  ก า ร จั ด ก า ร  ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้การบริหารเป็นการประสานงาน การอ านวย
ความสะดวกและการให้บริ ก ารแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนั้น เมื่อน ามาพิจารณาถึงลักษณะการ
บริหารงานแล้ว เบญจา แสงมลิ (2542 : 342) 
กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของ
การบริหารงาน ที่เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นผู้
จัดตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน
รูปของกรรมการ ลักษณะของการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละศูนย์ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าแนวทางการบริหารงานสามารถ
น ามาใช้ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งส านักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2536 : 4) ได้แบ่งขอบข่ายของการ
บริหารงานในโรงเรียนออกเป็น 6 งานได้แก่ 
งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 
งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขอ
ถือเอาแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกร 
(กรมการปกครอง,  2542 : 8-17) เป็นหลักใน
การก าหนดขอบเขตการบริหารงานทั้ง 6 งาน 
ได้แก่ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน
และพัสดุ  งานกิ จการนั ก เรี ยน  และงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแห่ง  
รวมจ านวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล
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โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1.  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มี 1 ด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ ส่วนด้านที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด้านงานกิจการนักเรียน และด้านงานชุมชน
สัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็น
ดังนี้ 
 1)  ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ดังนี้ การแจ้งผลการประเมิน
พัฒนาการความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคล
ให้ผู้ปกครองทราบ รองลงมา การน าเอก
เทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก และการจัด
กิจกรรมที่ส่ง เสริมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
 2)  ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ วัสดุ
ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของเครื่อง
นอน ฯลฯ มีจ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพ

ที่ใช้การได้เหมาะสมกับเด็ก รองลงมา การจัด
สภาพภายนอกห้องเรียน มีบริเวณเพียงพอ
สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย และการจัด
อาการสถานที่ และดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่อง
เล่นที่สนับสนุนต่อพัฒนาการของเด็ก ให้อยู่
ในสภาพที่ดีและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 3)  ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ดังนี้ อัตราก าลังผู้ดูแลเด็กเพียงพอ
สอดคล้องกับจ านวนเด็ก รองลงมา ผู้บริหาร 
มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการ
บริหารจัดการ และผู้ดูแลเด็กมีความรู้และ
ความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
 4)  ด้านงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความสะดวก
รวดเร็วในการเบิกจ่ ายงบประมาณด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า  ร อ ง ล ง ม า  ก า ร สนั บ สนุ น
งบประมาณ สามารถจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็น และระบบการเก็บเอกสาร
หลักฐานและหนังสือราชการเป็นหมวดหมู่ 
 5)  ด้านงานกิจการนักเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดเวลาให้เด็กได้
นอนหลับพักผ่อนอย่างเหมาะสมตามวัย 
รองลงมา การจัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และมีการบันทึกผล
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พัฒนาการเด็ก และรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 6)  ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์
ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้
ผู้ ปกครองและชุมชนได้ รับทราบอย่ า ง
สม่ าเสมอ รองลงมา การอาศัยความร่วมมือ
ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และผู้ปกครอง
และชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เช่น การบริจาคทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
  2.  ปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านงานวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ และด้านงานกิจการนักเรียน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 
 1)  ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน รองลงมา สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอ หลาย
หลายและตรงกับความต้องการ เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก และการ
ประชุมวาแผนเพื่อก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 
 2) ด ้า น อ า ค า ร ส ถ า น ที ่แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเหมาะสม 
เพียงพอของอาคารเรียนหรือห้องเรียนกับ
จ านวนเด็ก รองลงมา ห้องน้ า ห้องส้วม มี
จ านวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย และห้องเรียน มีแสงสว่าง
เพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 3)  ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ มีการปฐมนิเทศให้ผู้ดูแลเด็กตระหนักใน
บทบาท รองลงมา ผู้บริหาร  มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหาร
จัดการ และการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจโดยการชมเชยยก
ย่องให้รางวัลให้กับบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 4)  ด้านงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเพียงพอ
ของงบประมาณในการจดัการศึกษา รองลงมา 
ระบบการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสือ
ราชการเป็นหมวดหมู่ และการสนับสนุน
งบประมาณ สามารถจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็น 
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 5)  ด้านงานกิจการนักเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ดังนี้ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติทั้ง
กิจกรรมประจ าวันในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะ
ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
และครอบคลุมพัฒนาการของเด็กตามวัย 
รองลงมา การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้
รู้จักวัฒนธรรมไทย และการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของเด็ก โดยพยาบาล แพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 6)  ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ผลงาน 
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา 
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อ
ชุมชน และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  1.  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มี 1 ด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ ส่วนด้านที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ณิชมนต์  ปัทมเสวี (2548 : บทคัดย่อ) ท่ี
ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดปทุมธานี โดย
การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงาน และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม  มีสภาพการ
บริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านที่ผลการศึกษาพบว่า มี 1 
ด้านอยู่ ในระดับมากคือ ด้ านงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง การที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการด าเนินการด้านงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย งานพัสดุ 
เป็นการจัดซื้อ จัดหา จัดท าและจ าหน่าย
ทะเบียน งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่ การ
จัดท าข้อมูลสถิติ จัดท าทะเบียนหนังสือรับ 
ส่ง การควบคุมและจัดเก็บเอกสารจัดท า
ประกาศและค าสั่ง การจัดท าทะเบียน 
นักเรียนการรับสมัครนักเรียน และการเงิน 
ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การท าบัญชี 
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ จ่าย ตามระเบียบ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้ นๆ 
ส าหรับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้
อนุโลมใช้ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า
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ด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของหน่วยต้นสังกัด 
และระ เบียบอื่นๆ  ที่ เ กี่ ยวข้อง (กรมการ
ปกครอง,  2545 : 14) อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดระบบเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เมื่อพิจารณาในด้านที่ระดับรองลงมา พบว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
ด าเนินการด้านงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เพชรรัตน์ เบี้ยเลี่ยม (2547 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา สภาพและปัญหาของ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัด
การศึกษาพบว่า การจัดประสบการณ์มีการ
ปฏิบัติสูงที่สุดและเป็นไปตามที่  ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2534 ก : 18-19) ให้แนวคิดว่างานวิชาการ
เป็นงานที่ส าคัญที่สุด งานอื่นๆ เป็นงานที่
สนับสนุนการด าเนินงานวิชาการถือเป็นงาน
หลักของโรงเรียน โดย กรมการปกครอง  
(2545 : 9) ได้ให้แนวทางในการบริหารงาน
วิชาการศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1)  การจัดกิจกรรมการพัฒนาการ 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนา
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหา และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากของ

จริงและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
เป็นหลักให้เด็กได้เลือกกิจกรรม  ท่ี
หลากหลายตามความสนใจดูแลเด็กด้วยความ
รัก ความเอาใจใส่จัดบรรยากาศให้เด็กได้มี 
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ และกับผู้ใหญ่ให้เด็ก
รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งปลูกฝังความ
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย และมีโอกาสได้
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทของ
สังคมไทย  
 2)  การประเมินพัฒนาการ ด้าน
สุขภาพ ใช้สมุดบันทึกสุขภาพ หรือแบบ
รายงานพัฒนาการของเด็กหรือแบบบ่งชี้
พฤติกรรมตามวัยของเด็ก เพื่อบันทึกการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง การให้ภูมิคุ้มกันโรค 
บันทึกการเจ็บป่วย ด้านพัฒนาการเด็ก ใช้
สมุดบันทึกสุขภาพ หรือแบบรายงานพัฒนา
เด็กหรือแบบบ่งชี้พฤติกรรมตามวัยของเด็ก 
และรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะเวลา ทั้งนี้ให้รวมพฤติกรรมที่สงสัยดู
จากผลงานของเด็กร่วมด้วย นอกจากนี้
ผู้ ป กครองมี ส่ วน ร่ ว ม ในก า รประ เ มิ น
พัฒนาการเด็กอย่างน้อยปีละครั้ง  
 3)  การนิเทศและการตรวจสอบ 
ผู้บริหารควรนิเทศหรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบ 
การนิเทศและตรวจสอบการจัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน เป็นประจ า สม่ าเสมอ และน า
ผลจากการนิเทศใช้พัฒนาครูดูแลเด็กและตัว
เด็ก ทั้งนี้ การนิเทศควรมีเอกสาร หลักฐาน 
การนิเทศ และควรมีระยะเวลาการนิเทศที่
ชัดเจน  
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 4)  จัดท าแผนการสอนเป็นการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามก าหนดการสอนและสอดคล้อง
กับหลักสูตรก่อนประถมศึกษา  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
 5)  จัดระเบียนสะสม เป็นการ
จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ตามแบบเพื่อ
เป็น ข้อมูลในการติดตามเด็กและใช้ข้อมูลเพื่อ
การแนะแนวเป็นรายบุคคล  
 6)  การจัดท ารายงานและสถิติ
ของชั้นเรียน  
 7)  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทางการศึกษาและส่งเสริมและเผยแพร่ 
วิชาการ  
 8)  การประสานงานกับหน่วยงาน
การศึกษาอื่น 
  ส่วนด้านที่มีระดับการด าเนินการ
น้อยที่สุดคือ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้
ความส าคัญและด าเนินการให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 
ชุมชนว่าเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ดีต่อ 
โรงเรียนอันจะท าให้โรงเรียนด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ไปด้วยดี กล่าวได้ว่าการบริหารงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็น
งานที่สนับสนุนงานวิชาการ เป็นการสร้าง
ความเข้ าใจที่ ดีต่อกันระหว่ างบ้ านและ
โรงเรียน ซึ่งจะท าให้โรงเรียนบริหารงานไป
ได้อย่างราบรื่น (ปรีชา  นิพนธ์พิทยา,  2536) 

ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด  บางโม (2544) ท่ี
กล่าวว่ าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารงานการศึกษา เพราะโรงเรียนจะต้อง
ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการ
พัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ อาคารเรียน ตลอดจนการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน นอกจากนั้นหลักการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็น
งานที่โรงเรียนต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่างๆ ในชุมชน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
จริงใจ รอบคอบ และมีหลักเกณฑ์ กล่าวคือ 
ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ด้ ว ย ค ว า มบ ริ สุ ท ธิ์ ใ จ 
ตรงไปตรงมา เชื่อถือได้ ต้องถือว่าเป็นภารกิจ
ที่ต้องกระท าต่อเนื่อง การด าเนินงานต้องให้
ครอบคลุมทุกด้านที่ ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ 
เป็นงานสร้างสรรค์มิได้ท าลายภาพพจน์ของ
โรงเรียน ควรใช้กระบวนการสองทางในการ
ติดต่อสื่อสารควรค านึงถึงความต้องการของ
ชุมชนและพัฒนาการของชุมชนรวมทั้งใช้วิถี
แห่งประชาธิปไตยในการด าเนินงานด้วย 
ทั้งนี้รูปแบบการด าเนินการอาจด าเนินการได้
ในหลายลักษณะ เช่น การประชาสัมพันธ์
ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้
ผู้ ปกครองและชุมชนได้ รับทราบอย่ า ง
สม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของ
เด็กต่อชุมชน การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
  2.  ปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
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อ าเภอ   ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานวิชาการและ
ด้านบุคลากร ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้าน
งานธุรการ การเงินและพัสดุ และด้านงาน
กิจการนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ณิชมนต์    ปัทมเสวี (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดปทุมธานี โดย
การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงาน และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงล าดับ
ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้านงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม และด้านงานบุคลากร อยู่ใน
ระดับน้อย 3 ด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านงานความสัมพันธ์
กับชุมชน และการประชาสัมพันธ์ และด้าน
งานกิจการนักเรียน และพิจารณาเป็นรายด้าน
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ ที่พบว่า ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นด้านที่มี
ปัญหาที่สุด เกี่ยวกับความส าคัญด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมนั้น สมคิด  บางโม 
(2544) กล่าวว่า การบริหารอาคารสถานที่ ถ้า
บริหารได้ดีสถานที่เหมาะสม การใช้อาคาร

และตกแต่งอาคารเอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอนแล้ว ย่อมจะท าให้การบริหารงานด้าน
อื่นๆ ดีไปด้วย การบริหารอาคารสถานที่ ควร
ค านึงถึงเรื่องสถานที่ตั้งโรงเรียน อาคารเรียน 
ห้องเรียน อาคารประกอบการดูแลบ ารุงรักษา
อาคาร เป็นต้น จากผลการศึกษาแม้จะพบว่า 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นด้านที่
มีปัญหาที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ 
ไม่ได้หมายความว่ า ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัญหาในเรื่องนี้ทั้งหมด 
แต่เป็นปัญหาในเรื่องปลีกย่อยและควรเร่ง
ด าเนินการ ได้แก่ ความเหมาะสม เพียงพอ
ของอาคารเรียนหรือห้องเรียนกับจ านวนเด็ก 
ห้องน้ า ห้องส้วม มีจ านวนเพียงพอ ความ
สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และ
ห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
กรมการปกครอง  (2545 : 9) ที่ได้ให้แนวทาง 
การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเรื่องพื้นที่และการก่อสร้างศูนย์ มี
ข้อควรพิจารณา ดังนี้ คือ ที่ตั้งต้องไม่อยู่ใน
บริเวณที่เสี่ยงอันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่าย
แก๊ส น้ ามัน สารเคมีหรือสารพิษ มลภาวะทั้ง
ทางอากาศแสงและเสียงที่มากเกินควร หาก
ไม่สามารถหลีกเลี่ ยงได้ต้องมีมาตรการ
ป้องกันภาวะอุบัติภัยต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
ก าหนด จ านวนชั้นของอาคาร ไม่ควรเกิน 2 
ชั้น นับจากพื้นหากสูงเกินกว่า 2 ชั้น ต้องมี
มาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย ตาม
ประกาศของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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ความสูงของห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 2.00 เมตร 
นับจากพื้นถึงเพดาน ทางเข้า ออก และประตู
หน้าต่าง ต้องมีทางเข้าทางออกอย่างเหมาะสม 
สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากอาคารได้
สะดวกหากเกิด อัคคีภัยหรือภัยพิบัติ โดย
อย่างน้อยต้องมีทางเข้า ทางออกสองทาง แต่
ละทางกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ประตู 
หน้าต่าง ต้องมีขนาดและจ านวนเหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของขอบ
หน้าต่างประมาณ 80 เซนติเมตรนับจากพื้น 
พื้นที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณ พื้นที่ใน
อาคารที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช่น เล่น เรียนรู้ 
รับประทานอาหารและนอน โดยแยกเป็น
สัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม
และที่พักเด็กป่วย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 
ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน พื้นที่ส าหรับจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจะแยกเป็นห้องเฉพาะ
หรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ ที่ใช้
ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้ โดยใช้
พื้นที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และอาจปรับเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์หรือย้ายเครื่องเรือน ตามความ
เหมาะสมและข้อจ ากัดของพื้นที่ เป็นต้น 
 3.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1)  ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ควร
จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน 
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ การเปิดโอกาสให้
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

 2)  ด้านงานกิจการนักเรียน ควร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรม
ไทยการจัดกิจกรรมวันส าคัญร่วมกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง การดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก โดยพยาบาล 
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 
 3 )   ด้ า น อ าค า รสถ านที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ควรด าเนินการเรื่องจัดห้องเรียน 
สิ่งแวดล้อมและการอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4)  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ควรจัด
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
โดยค านึงถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
 5)  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านงานวิชาการ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนในห้องเรียน จัดหาสื่อการ
เรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ให้มีจ านวน
เพียงพอ หลายหลาย ตรงกับความต้องการ 
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
และควรมีการประชุมวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 
 6)  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร ควรมีการ
ปฐมนิเทศให้ผู้ดูแลเด็กตระหนักในบทบาท
ของตน ผู้บริหารควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหาร
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จัดการ ผู้ดูแลเด็กความได้รับการพัฒนา
ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
 4.  ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 
 1)  ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ประชาชนให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 2)  ควรศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง เพื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็น
ของกรรมการศูนย์และผู้ดูแลเด็ก  (ผดด.) 
 3)  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประสบผลส าเร็จ 
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