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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 80 จากกลุมประชากรทั้งหมด  
และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาด
ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 222 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการ
หาคารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
หากพบความแตกตางใชวิธีการของเชฟเฟ (Seheffe’ test) เพื่อทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปน 
รายคู  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานงานกิจการนักเรียน ดานงานบุคลากร ดานงานวิชาการ       
ดานงานความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ  และดานงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดองคการบริหารสวนตําบล พบวา  
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดานบุคลากร
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ไดแก ดานงานวิชาการ  ดานงานอาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดลอม และดานงานกิจการนักเรียน
สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน และพิจารณาเปนรายคู พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญ  กับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the personnel’s opinions toward the 

administration of children development center in the municipality organization Pathumthani 
province and to compare the personnel’s opinions toward the administration of children 
development center in the municipality organization Pathumthani province separated by the size 
of municipality organization area of  Pathumthani province. 

The samples used in this research was the personnel who take part in the children 
development center in the municipality organization Pathumthani province. To limit the size of 
the samples 80 percent from all of the samples and random by using the stratified random 
sampling follow the size of the municipality organization Pathumthani province with the samples 
used in this research were 222 people. The instrument used for collecting the data was 
questionnaires (Rating Scale) The data analysis were Percentile, Mode, Standard Deviation (S.D.) , 
and the analytical variance  used the different testing by Scheffe’s test for testing the differences of Mean 
in couple with a statistical significance completed program SPSS for Windows  

The main research findings were summarized as follows : 
1. The personnel had the opinions toward  the administration of children development 

center in the municipality organization Pathumthani province in over all and other in a high level 
when considered in each cases by ordering from a high to low average value as follows : The 
student’s  activities, The personnel’s working, The technique academic, The community relation, 
The public relation and The administration financial and inventories. 
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2. The results of comparison the personnel’s opinions toward  the administration of 
children development center in the municipality organization Pathumthani province separated by 
the size of municipality organization area had found that the personnel in different size of the 
municipality organization had the opinions toward  the administration of children development 
center overall in difference with an important  statistical significance was set at .05  when 
considered in each cases the personnel had the opinions toward  the administration of children 
development center in difference with an important  statistical significance was set at .05 as The 
technique academic, Buildings and localities and environment and The student’s  activities and 
others were not different. When consider in the couple had found that the personnel in a big 
municipality organization area with a small municipality organization area had the opinions 
toward the administration of children development center in difference with an important  
statistical significance was set at .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันอํานาจการดูแล “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” ไดถายโอนมายังทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงทําใหทองถ่ินตองเขามามีสวน
รวมในการดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 บัญญัติใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีหนาท่ีในการสนับสนุนและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรา 
67 (5) ท่ีระบุวา “องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (6) 
ระบุใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก ซ่ึงถือวาการจัดการศึกษาเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาเด็กท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการสนับสนุน”  
 ในการดูแลศูนยพัฒนาเด็กไมไดเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจในทองถ่ินเทานั้น หากยัง
หมายถึง ทุกคนในชุมชนไมวาจะเปนพอแม หรือแมกระท่ัง “วัด” ท่ีจะตองรวมกันสนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ตามแตละทองถ่ิน
ตองการใหเปน ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือไดวาเปนบานหลังท่ีสอง และเปนโรงเรียนชีวิตแหงแรกท่ี
จะไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมท้ังรูจักท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงเด็กเหลานี้จะพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพหากพวกเขาไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมตามวัย ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูใหญ
ทุกคนในชุมชนท่ีจะตองชวยกันอยางต้ังใจ 
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 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดแจงแนวปฏิบัติการถายโอน
การจัดการอนุบาล 3 ป มาใหทราบและถือปฏิบัติ ขอใหสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ดําเนินการ 
โดยดําเนินการถายโอนการจัดอนุบาล 3 ป ดังนี้ (พรรณอร   ษรประดิษฐ, 2546 : 2)  

1. กรณีโรงเรียนท่ียังไมไดดําเนินการเปดรับอนุบาล 3 ปมากอน ไมใหดําเนินการเปด
ใหมหากชุมชนมีความตองการและยังไมมีหนวยงานอ่ืนเปด ก็สนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการ 

2. กรณีโรงเรียนท่ีเปดอนุบาล 3 ปอยูแลว ใหถายโอนใหกับองคกรปกครองทองถ่ินรับ
ไปดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2545 

3. การถายโอนการจัดอนุบาล 3  ปใหองคกรปกครองสวนถ่ินรับไปดําเนินการ    
 เนื่องจากเปนชวงของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในแง
ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 41  ท่ีกําหนดใหองคกรปกครอง   
ทองถ่ินมีสิทธิการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถ่ิน ดังนั้นจึงเปนอีกหนาท่ีหนึ่งท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตองจัดการศึกษา
ใหควบคูไปกับการใหการดูแลเพื่อเปนการตอบรับตอความตองการของสังคมซ่ึงปจจุบันผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กในแงการศึกษาตอไป 
 
คําสําคัญ 

1. การบริหารจัดการ หมายถึง กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือการลงความเห็นของแตละบุคคลที่มีตอการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ตามหลักเกณฑคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ ปกครองสวน
ทองถ่ิน เม่ือกันยายน 2545 ของสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่อบรมเล้ียงดูเด็กใหเจริญเติบโต และให 
การศึกษาเด็กอายุระหวาง 3 – 5 ป และเทียบเทาสถานศึกษา 

3. องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะ
เปนนิติบุคคล และราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พุทธศักราช 2537  ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแต วันท่ี 2 มีนาคม 2538 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
บุคลากรท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลท้ังในภาพรวมและในแตละดาน 
แตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล   
จงัหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 278 คน 
1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 80 จากกลุม
ประชากรท้ังหมด และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random 
sampling) ตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย จํานวน 222 คน 

2. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตาม มาคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลองระหวาง (Item – Objective Congruence Index  :  IOC) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 
2539 : 19)  เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC  ต้ังแต  0.5 ข้ึนไปมาใช สวนขอท่ีมีการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) จากสูตร ไดแก สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอน
บัค ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือม่ัน  0.99 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอก
ขอมูลโดยดําเนินการผาน องคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานีเปนผูมอบ
แบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามใน
สังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 1  สัปดาห 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนา     
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดานงานกิจการนักเรียน 
รองลงมา คือ ดานงานบุคลากร สวนดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ดานงานธุรการ การเงิน  
และพัสดุ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานีท่ีขนาดองคการบริหารสวนตําบลขนาดตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม และงานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล 
ดังตอไปนี้ 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล  จังหวัดปทุมธานี ท้ังโดยรวมและรายดานท้ัง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธ
ชุมชน และการประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องจากบุคลากรไดตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 
2537 มาตรา 67 (5) ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
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องคการบริหารสวนตําบล กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดานการศึกษา คือ  
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังนี้กลุมระดับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล คือ  
นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารการศึกษาเปนผูท่ี
สามารถมีอํานาจในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกลุมกลุมของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
คือ  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็กเปนผูท่ีรับคําส่ังและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย   
และเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับเด็กใหความสําคัญตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรรณอร  ษรประดิษฐ (2546 : 73) พบวา ความตองการของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโดยรวมอยูใน    
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลโดยแบงเปน 3 
ระดับ คือ องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลขนาดปานกลาง และ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก พบวา บุคลากรที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัย พบวา บุคลากรที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการบริหารจัด  การศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูง
ท่ีสุด   ลําดับรองลงมา คือ บุคลากรท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนาดปาน
กลาง   และลําดับตํ่าสุด คือ บุคลากรท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก
อาจเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลในแตละองคการบริหารสวนตําบลมีขนาดตางกันจากระดับ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  อาจทําใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดให
ความสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาตางกัน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลยังมีอํานาจหนาท่ีใน
ความรับผิดชอบในดานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการดูแลการจัดการศึกษาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเนื่องจากบุคลากรยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีในดานการจัดการศึกษา
พอสมควรทําใหการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกัน       
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญอาจมีความพรอมและความสามารถในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากกวาองคการบริหารสวนตําบลขนาดปานกลางและองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเล็ก มีผลทําใหบุคลากรมีความคิดเห็นการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันตาม
ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี เม่ือพิจารณา
ผลการวิจัยเปนรายขอในแตละดาน พบรายขอท่ีเปนประเด็นท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1. ในดานงานวิชาการ บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือใน
การวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทุกคร้ัง ทําใหทราบผลพัฒนาการของเด็ก แลวนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุงผลพัฒนาทุกคร้ัง 

2. ดานงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม ควรจัดใหมีหองสนับสนุนการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กอยางเพียงพอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กและสนับสนุนใหมีการประเมินผล
การใชอาคารสถานท่ี เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ดานงานกิจการนักเรียน ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทําระเบียนพฤติกรรม 
บันทึกพัฒนาการและปญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และจัดใหมีการตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ี
อนามัย เพื่อใหครูผูสอนไดทราบถึง พัฒนาการ สุขภาพ และปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเม่ือ
ทราบถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแลว ควรจัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการเพิ่มข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
2. ควรศึกษาเร่ืองความตองการ  และการมีสวนรวมของผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
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