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บทคัดย�อ 
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวัง
ของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ประชากรท่ีใชLในการวิจัยคือ ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสุMมตัวอยMางใชLวิธีแบบแบMง
ชั้นภูมิ ไดLจํานวน 385 คน  เครื่องมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม คMาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทMากับ .99 สถิติท่ีใชLในการวิเคราะห�ขLอมูล ไดLแกM คMารLอยละ คMาเฉลี่ย คMาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชLทดสอบสมมติฐาน ไดLแกM t-test Independent  

ผลการวิจัยพบวMา 
1. ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครอง

สMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 6 ดLาน โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามราย
ดLานพบวMา ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLานความสัมพันธ�กับชุมชนมี
คMาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภท
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาเทMากันมีความคาดหวังท่ีแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีจะมีความ
คาดหวังสูงกวMาผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสMวนตําบลและผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด มีความคาดหวังไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดLานพบวMา 
ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were 1) to study the expectations of guardians 

toward the operation of child development centers in local administrative organizations, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 2) to compare the expectations of guardians 
toward the operation having their of child development centers in local administrative 
organizations, Phra Nakhon Si Ayutthaya province by the level of education and the type 
of local administrative organization  The samples used were 385 guardians having their 
child studying at the child development centers, obtained from stratified random 
sampling. The tool used to collect the data was a questionnaire with a reliability of .99. 
Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. 
Hypotheses were tested by t-test (Independent).  

The findings were as follows: 
1) The expectations of guardians toward the operation of child development 

centers in local administrative organizations, Phra Nakhon Si Ayutthaya province as a 
whole and each aspect were at a high level. The aspect obtained the highest mean 
was health and sanitary. The lowest mean was community relations. 

2) The Comparison of the expectations of guardians toward the operation of 
child development centers in local administrative organization, Phara Nakhon Si 
Ayutthaya province, according to level of education and the type of local administrative 
organizations found as follows: 

2.1 Guardians with different educational level having significantly different 
expectation at the level of .01 overall and in each aspect. The guardians who had an 
undergraduate degree had higher mean than the guardians who had a bachelor’s 
degree. 

2.2 Guardians having their child studying at different type of local 
administration organization did not have different expectation in overall aspects. 
Considering in each aspect, the aspect of teaching and learning and teachers were 
significant differences at the level of .05. 
 
คําสําคัญ    

ความคาดหวัง  การดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ความสําคัญของปBญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหMงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 18 ไดLกําหนดใหLสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย อันไดLแกM ศูนย�เด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กกMอนเกณฑ�ของสถาบัน
ศาสนา ศูนย�บริการชMวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตLองการพิเศษ หรือสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยMางอ่ืน เปsนผูLจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปsน Educare คือ เนLนภารกิจดLานการดูแลควบคูMไปกับการใหLการศึกษา Educare เปsนศัพท�
มาจาก Education คือ การใหLการศึกษา และ Care คือ การเลี้ยงดู Education ในสถานศึกษาปฐมวัย จึง
หมายถึงการใหLประสบการณ�การเรียนรูLอยMางมีแบบแผนแกMเด็กเปsนการใหLการดูแลและการศึกษาแกM
เด็กกMอนวัยเรียนโดยมิไดLเปsนการศึกษาภาคบังคับ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542) ไดLจําแนกการการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กวัยนี้ออกเปsน 3 ระดับ คือ การศึกษาสําหรับเด็กอายุแรกเกิด-1 ป# การศึกษาเด็ก 
1½ - 3 ป# และการศึกษาอนุบาล 3-6 ป# มีสถาบันพัฒนาเด็ก คือ สถานเลี้ยงเด็ก (Nursery) โรงเรียน  
เด็กเล็ก (Nursery School) และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปsนผูL ดูแลและจัดการศึกษา
สําหรับเด็กวัยนี้  การศึกษาปฐมวัยเปsนการจัดการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดLจัดเปsนหลักสูตร
ครอบคลุมต้ังแตMอายุ 0-6 ขวบ โดยพัฒนาเปsนหลักสูตร 3 ระดับ ดังนี้ 1) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา 
อายุ แรกเกิด-1 ป# 2) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา  อายุ 1-3 ป# และ 3) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา 
อายุ 3-6 ป# ซ่ึงลักษณะของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรจะตLองครอบคลุมการดูแล และการสMงเสริม
พัฒนาการเด็กต้ังแตMแรกเกิด ซ่ึงไมMเนLนเฉพาะการอนุบาล แตMหมายถึงการใหLการศึกษาและดูแลแกMเด็ก
เล็กดLวย (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542) 

ป-จจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว ครอบครัวมีลักษณะเปsนครอบครัว
เด่ียวมากข้ึน ประกอบกับภาวะบีบค้ันทางเศรษฐกิจ ทําใหLสตรีเขLาสูMตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน จึงทําใหL
ครอบครัวขาดคนดูแลเด็ก ทําใหLเด็กกMอนวัยเรียนไดLรับการเลี้ยงดูท่ีไมMเหมาะสม ขณะเดียวกันโรงเรียน
อนุบาลท่ีมีไมMเพียงพอกับจํานวนเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน ผูLปกครองบางรายตLองสMงลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมี
คMาใชLจMายสูง ซ่ึงเปsนเหตุใหLบางครอบครัวไมMสามารถสMงลูกเขLาไปเรียนเพ่ือเตรียมความพรLอมไดL (สํานัก
บริหารการศึกษาทLองถ่ิน, 2543) 

ในสถาบันครอบครัวนั้นผูLปกครองเปsนองค�ประกอบสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งเพราะวMาเด็กท่ี
ไดLรับการพัฒนาดLวยวิธีการท่ีถูกตLองจากโรงเรียน เม่ือไดLรับการสMงเสริมและสนับสนุนเปsนการเสริมแรง
จากผูLปกครอง เด็กจะเกิดความพรLอมในการเรียนรูLและเรียนรูLอยMางมีความสุข มีพัฒนาการในดLานตMางๆ 
เปsนไปตามเปxาหมาย ดังนั้น ผูLปกครองควรเขLามามีบทบาทในการสนับสนุนสMงเสริมในการจัดการศึกษาของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยใหLเขLามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุMงหมาย
ของการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกับจุดมุMงหมายของผูLปกครองมุMงพัฒนาท่ีตัวเด็กเปsนสําคัญ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2539) 

“ปฐมวัย” เปsนชMวงของการวางรากฐานสําคัญของบุคคล ท้ังดLานสติป-ญญา ความสามารถ ความ
ฉลาดทางอารมณ�บุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตMางใหLความสําคัญกับการวางรากฐานวัยเด็ก 
สําหรับประเทศไทยมีหนMวยงานรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัยหลายหนMวยงาน (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ, 
2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหLแกMองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหLแกMองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหLองค�การบริหาร         
สMวนจังหวัด องค�การบริหารสMวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนLาท่ีสMงเสริม
การศึกษา สMงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสMวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกLไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ป#งบประมาณ 2544 รัฐบาลไดLเริ่มนโยบายการถMายโอน
การศึกษาใหLองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�ปกครองสMวนทLองถ่ิน จึงเปsนสถานท่ีดูแล
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เด็กท่ีมีอายุระหวMาง 3-5 ป# มีฐานะเทียบเทMากับสถานศึกษา ซ่ึงเปsนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ินจัดต้ังข้ึนเองตามความตLองการของประชาชน 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปsนสถานท่ีดูแลและใหLการศึกษาเด็ก อายุระหวMาง 3-5 ป# มีฐานะเทียบเทMา
สถานศึกษา เปsนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินจัดต้ังเอง และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ         
สMวนราชการตMาง ๆ ท่ีถMายโอนใหLอยูMในความดูแลรับผิดชอบขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน เชMน ศูนย�อบรม
เด็กกMอนเกณฑ�ในวัด/ มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถMายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหMงชาติ ฯลฯ ซ่ึงตMอไปนี้ เรียกวMา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน  เด็กเปsนทรัพยากร ท่ีทรงคุณคMา และมีความสําคัญอยMาง
ยิ่งตMอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหLไดLรับความพรLอมท้ังดLานรMางกาย จิตใจ อารมณ� 
สังคม และสติป-ญญาจึงนับเปsนภารกิจสําคัญท่ีหนMวยงาน ซ่ึงรับผิดชอบจะตLองตระหนัก และใหLความสนใจ 
เพ่ือใหLการพัฒนาเด็กเปsนไปอยMางมีคุณภาพและไดLมาตรฐานเหมาะสมกับวัย 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในฐานะหนMวยงานซ่ึงมีภารกิจหนLาท่ีรับผิดชอบดLานการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแหMงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวMาดLวยแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ไมMวMาจะเปsนองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองค�การบริหารสMวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลLวนแตMมี
บทบาทท่ีสําคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ป-จจุบันองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน
ไดLจัดต้ัง และดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพรLอมท้ังรับถMายโอนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูMในความดูแล
รับผิดชอบของสMวนราชการตMาง ๆ โดยองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินมีหนLาท่ีรับผิดชอบในการสMงเสริมและ
พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดLาน เพ่ือใหLเด็กไดLรับการพัฒนาอยMางเต็มตามศักยภาพ และไดLมาตรฐาน
กรมสMงเสริมการปกครองทLองถ่ินไดLเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ใหLสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กไดLอยMางมีคุณภาพและเหมาะสม 
ซ่ึงจะเปsนแนวทางใหLองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจะไดLนําเอาผลการวิจัยไปปรับปรุง จากผลการศึกษาครั้งนี้จะแสดงใหLเห็นถึงระดับความ
คาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเด็กในดLานตMาง ๆ วMามีมากนLอยเพียงไร 
ตรงตามความตLองการประชาชนโดยแทLจริง ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปsนจังหวัดหนึ่งในเขต ภาคกลาง  
ประกอบดLวย 16 อําเภอมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 319 ศูนย� กระจายอยูMตามตําบลตMาง ๆ ผูLวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
โจทย�วิจัย/ปBญหาวิจัย 

ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครอง
สMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตMางกันตามระดับการศึกษาและประเภทขององค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระดับการศึกษาและประเภทองค�กรปกครอง
สMวนทLองถ่ิน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหLบรรลุวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผูLวิจัยไดL
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  

1. ประชากรและกลุMมตัวอยMาง 
1.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชLในการวิจัยครั้งนี้ ไดLแกM ผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10,361 คน 

1.2 กลุMมตัวอยMาง  
1.2.1 กลุMมตัวอยMางในการวิจัยครั้งนี้ ไดLแกM ผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กของ องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการกําหนดขนาดกลุMม
ตัวอยMางตามสูตร ของ ยามาเนM (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) ไดLขนาดกลุMมตัวอยMาง 385 คน ตามสัดสMวนของจํานวนผูLปกครอง  
    สูตร   n = N 
             1+(Ne)2 

 เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุMมตัวอยMางท่ีพอดี 
N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด 
e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุMมตัวอยMางท่ีนLอยท่ีสุด 

        (สําหรับการศึกษานี้ กําหนด = 0.05) 
      n = 10,361 
            1+10,361(0.05)2 

      n = 10,361 
            1+10,361(0.0025) 

      n = 10,361 
                  26.90 

      = 385 คน 
 

1.2.2 การสุMมตัวอยMาง  
กลุMมตัวอยMางในงานวิจัยนี้ ใชLวิธีการเทียบอัตราสMวนระหวMางผูLปกครองท่ีมีบุตร

เรียนท่ีองค�การบริหารสMวนตําบลกับผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนท่ีองค�การบริหารสMวนตําบล และเทศบาล
และองค�การบริหารสMวนจังหวัด ไดLอัตราสMวนระหวMาง 222 : 163 คน รวมไดL 385 คน แลLวทําการสุMม
แบบงMาย (Simple Random Sampling) ในแตMละกลุMมตามตารางท่ี 1 นี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุMมตัวอยMาง  
 

สังกัดองค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน 
จังหวัดนครศรีอยุธยา 

ประชากร 
(คน) 

กลุ�มตัวอย�าง 
(คน) 

องค�การบริหารสMวนตําบล 5,962 222 
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด 4,399 163 

รวมท้ังส้ิน 10,361 385 
 

2. เครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย   
เครื่องมือท่ีใชLในการศึกษาครั้งนี้ เปsนแบบสอบถามท่ีผูLศึกษาสรLางข้ึนมาจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีตMางๆ ประกอบดLวยคําถาม 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะขLอมูลท่ัวไป ไดLแกM ระดับการศึกษา และประเภท

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ดLาน ดังนี้ ดLานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดLานครูผูLสอน ดLานสภาพแวดลLอม
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดLานการอํานวยความสะดวกและการบริการ ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก และดLานความสัมพันธ�กับชุมชน  

3. ข้ันตอนการสรLางเครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชLแบบสอบถามเปsนเครื่องมือในการรวบรวม
ขLอมูล มีข้ันตอนในการสรLางดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขLองกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตMาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ ความคาดหวัง
ของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

3.2 สรLางแบบสอบถามใหLครอบคลุม วัตถุประสงค� กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย และ
ตัวแปรทุกตัว ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีระบุไวL 

3.3 เสนอแบบสอบถามฉบับรMางตMออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตLองและการครอบคลุมดLานเนื้อหาท่ีตLองการวัด  

3.4 นําแบบสอบถามท่ีผMานความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาเสนอใหLผูLเชี่ยวชาญ 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคMาดัชนีความสอดคลLองระหวMางขLอคําถาม
กับนิยามศัพท�เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: IOC) (ยุทธพงษ�  กัยวรรณ�, 2543) แปลความหมาย
ของคะแนน ดังนี้ 

+1  เม่ือแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
 0  เม่ือไมMแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
-1  เม่ือแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLไมMตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
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และเลือกขLอท่ีมีคMา IOC มากกวMาหรือเทียบเทMา 0.5 สMวนท่ีมีคMานLอยกวMา 0.5 นํามาปรับปรุง
แกLไขตามคําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ อยูMระหวMาง 0.60 - 1.00 ไดLเทMากับ 0.98 

3.5 นําแบบสอบถามท่ีผMานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไปหา คMาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) จากกลุMมท่ีมีลักษณะคลLายกลุMมตัวอยMาง แตMไมMใชMกลุMมตัวอยMางท่ีศึกษา จํานวน 30 คน และ
นํามาวิเคราะห�หาคุณภาพความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) การหาคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชLสูตรครอนบาค (Cronbach, 1970: 160-161 อLางถึงใน
ยุทธพงษ�  กัยวรรณ�, 2543: 137) ไดLเทMากับ 0.99 

3.6 ปรับปรุงแกLไขแบบสอบถามครั้งสุดทLายภายใตLคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา กMอน
นําไปใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลจริงกับกลุMมตัวอยMาง  

4. วิธีการเก็บรวบรวมขLอมูล ผูLวิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขLอมูล ดังนี้ 
4.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงหัวหนLา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือขอความอนุเคราะห� ในการเก็บขLอมูลผูLปกครองนักเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
4.2 ผูLวิจัยนําแบบสอบถามพรLอมหนังสือขอความรMวมมือในการตอบแบบสอบถามไปใหL

ผูLปกครองนักเรียน ท่ีเปsนกลุMมตัวอยMางตอบแบบสอบถาม   
4.3 ผูLวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดLวยตนเอง หลังจากสMงแบบสอบถาม ไปแลLว        

2 สัปดาห� 
5. การวิเคราะห�ขLอมูล  

ผูLวิจัยไดLประมวลผลและวิเคราะห�ขLอมูลโดยใชLเครื่องคอมพิวเตอร� ดLวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยนําขLอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสและกรอกขLอมูลลงในโปรแกรม SPSS โดยใหLคะแนน ดังนี้ 

5.1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะขLอมูลท่ัวไป ไดLแกM ระดับการศึกษา ประเภทองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน 

5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 6 ดLาน โดยใชL Likert Scale เปsนมาตรวัด มีเกณฑ�การใหLคะแนนแบMงเปsน 5 ระดับ (ศิริชัย  
พงษ�วิชัย, 2544) เสนอขLอมูลท่ีลงรหัสแลLวมาทําการวิเคราะห�ขLอมูล โดยหาคMาเฉลี่ยและสMวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พรLอมท้ังกําหนดเกณฑ�ท่ีใชLในการแปลความหมายของคMาเฉลี่ย  

 
  อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
              จํานวนชั้นท่ีตLองการแบMง 
      =    5 - 1        =   0.8  
             5 

6. สถิติท่ีใชLในการวิจัย 
ผูLศึกษานําขLอมูลท่ีไดLจากแบบสอบถามกลุMมตัวอยMางมาตรวจสอบความสมบูรณ�ของขLอมูล 

จัดทํารหัสขLอมูล และวิเคราะห�ขLอมูลดLวยคอมพิวเตอร� โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีสถิติ ตMอไปนี้  
6.1 คMารLอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean) และสMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการรายงานเก่ียวกับขLอมูลท่ัวไปและใชLในการพรรณนาผลการศึกษา 
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6.2 สถิติท่ีใชLทดสอบสมมติฐาน ระหวMางคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMาง จําแนกตามระดับ
การศึกษาและประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชLคMาทางสถิติแบบ      
t-test Independent  

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนํามาสรุปไดLดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 6 ดLาน พบวMา โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLาน
ความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด เม่ือพิจารณาตามประเภทศูนย�พัฒนาเด็กเล ็ก พบวMา 
ผูLปกครองที่มีบุตรเรียนอยูMในองค�การบริหารสMวนตําบลมีความคาดหวังตMอการดําเนินงานของศูนย�
พัฒนา เด็กเล็ก โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMาดLานครูผูLสอน มีคMาเฉลี่ย
สูงสุด และดLานความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMในเทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัดมีความคาดหวังตMอการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนา เด็กเล็ก โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา
ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLานคุณภาพการเรียนการสอน มี
คMาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภท
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาเทMากันมีความคาดหวังท่ีแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีจะมีความ
คาดหวังสูงกวMาผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสMวนตําบลและผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด มีความคาดหวังไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดLานพบวMา 
ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นท่ีนMาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท้ัง 6 ดLาน พบวMา โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก 
ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMาผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เชMน เรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กนักเรียนท่ีดีไมMวMาจะเปsนในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร รวมถึงการปฏิบัติตนอยMางไร เชMน ลLางมือ แปรงฟ-นกMอนนอน จัดบริการอาหาร
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เสริมและอาหารกลางวันท่ีสะอาดตามหลักโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอตMอความตLองการของ
นักเรียนบริการตรวจสุขภาพรMางกายและฟ-น แกMนักเรียน ประจําป# มีการบันทึกสุขภาพของเด็กอยMาง
เปsนป-จจุบัน แสดงถึงการตรวจสุขภาพอยMางสมํ่าเสมอพรLอมดูพัฒนาการทางดLานรMางกายจากการ        
ชั่งน้ําหนักและวัดสMวนสูงเด็กทุกคน มีมาตรการปxองกันอุบัติเหตุและมีหLองพยาบาลเพียงพอกับนักเรียน 
ท่ีป�วย มีมาตรการปxองกันและควบคุมโรคติดตMอภายในโรงเรียนเชMน การฉีดวัคซีน ครูมีความเอ้ืออาทร  
เขLาใจและเอาใจใสMผูLเรียนทุกคนอยMางสมํ่าเสมอเทMาเทียมกัน ครูมีมนุษย�สัมพันธ� ควบคุมอารมณ�ไดLและ
รับฟ-งความคิดเห็นของผูLอ่ืนครูรักและเอาใจใสMนักเรียนท้ังในหLองเรียนและนอกหLองเรียนทุกคน รวมถึง
รวมถึงมุMงพัฒนาใหLเด็กชMวยเหลือตัวเองไดL เชMน การแตMงกาย การรับประทานอาหาร การเขLาหLองน้ํา 
เตรียมความพรLอมเพ่ือท่ีจะเรียนตMอในระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมท่ีเนLนการปลูกฝ-งคุณธรรม
จริยธรรมใหLกับเด็ก เปsนตLน ซ่ึงสอดคลLองกับงานวิจัยของอรอุมา  สินสูM (2553) ไดLทําการวิจัย เรื่อง 
ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�การบริหารสMวนตําบล 
พบวMา ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหาร          
สMวนตําบล อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยูMในระดับมาก สอดคลLองกับงานวิจัยของ ราตรี   
นาสาทร (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวMา ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม
ผูLปกครองมีความคาดหวังในระดับมาก และสอดคลLองกับงานวิจัยของเปรมรุMง  วงค�อนัน (2551) ไดLทํา
การวิจัย เรื่อง ป-จจัยในการตัดสินใจของผูLปกครองในการสMงบุตรหลาน เขLารับการดูแลในสถานศึกษาเด็ก
เล็กเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวMา ป-จจัยในการตัดสินใจของผูLปกครองในการสMงบุตร
หลานเขLารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางในภาพรวมและ         
รายดLาน อยูMในระดับมาก แตMไมMสอดคลLองกับงานวิจัยของสนิษา  อรัญมิตร (2552) การดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก: กรณีศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�การบริหารสMวนตําบลหLวยยาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกMน พบวMา สภาพการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบลหLวยยาง 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกMน โดยภาพรวมอยูMในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา  ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด
ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูM ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของ
การฝ�กวิธีการรับประทานอาหารใหLกับเด็กอยMางถูกตLองและถูกวิธี การดูแลความสะอาด การจัดบริการ
ใหLนักเรียนตรวจสุขภาพรMางกายและฟ-นประจําป# การบันทึกสุขภาพของเด็กอยMางเปsนป-จจุบัน แสดง
ถึงการตรวจสุขภาพอยMางสมํ่าเสมอพรLอมดูพัฒนาการทางดLานรMางกาย เปsนตLน และดLานความสัมพันธ�
กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของการจัดกิจกรรมสรLางความสัมพันธ�กับชุมชนไมMมีความตMอเนื่องการ
ติดตMอสื่อสารไมMท่ัวถึงทําใหLชุมชนไมMไดLรับทราบการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยMางตMอเนื่อง 
ซ่ึงสอดคลLองกับงานวิจัยของสมบัติ  เขียวนิล (2552) ไดLทําการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ี
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มีตMอการบริหารการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบล พบวMา ดLานความสัมพันธ�กับ
ชุมชนมีระดับนLอยกวMาดLานอ่ืน ๆ 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมและรายดLานแตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงเปsนไปตามสมมติฐาน 
ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตMางกันตามระดับการศึกษา ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMาผูLปกครองท่ีมีระดับ
การศึกษาตMางกันมีความคิดแตกตMางกันไปในเรื่องของความคาดหวังท่ีจะไดLรับจากการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผูLปกครองท่ีมีการศึกษาท่ีตํ่ากวMาจึงมีความคาดหวังมากกวMาผูLปกครองท่ีมีการศึกษา
สูงกวMา และสอดคลLองกับงานวิจัยของสมบัติ  เขียวนิล (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูLปกครองท่ีมีตMอการบริหารการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบล พบวMา ผูLปกครองท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตMางกันมีความคาดหวังในภาพรวมดLานวิชาการแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี .05 แตMไมMสอดคลLองกับงานวิจัยของราตรี  นาสาทร (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูLปกครองท่ีมีตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษา แตกตMางกัน มีความคาดหวังตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมไมMแตกตMางกัน 

ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน 
โดยภาพรวมไมMแตกตMางกัน จึงไมMเปsนไปตามสมมติฐานความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตกตMางกันตามประเภท
ขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินเม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และ
ดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตร
เรียนในองค�การบริหารสMวนตําบลมีคMามากกวMาบุตรท่ีเรียนในเทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด 
ยกเวLน ดLานสภาพแวดลLอมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดLานการอํานวยความสะดวกและการบริการ ดLานสุขภาพ
อนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และดLานความสัมพันธ�กับชุมชนไมMแตกตMางกัน   
 
ขอเสนอแนะ  

 1. ขLอเสนอแนะจากงานวิจัย 
1.1 การวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวMา  ดLานความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด 
ดังนั้นผูLบริหารองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินควรมีการสMงเสริมกิจกรรมสรLางความสัมพันธ�กับชุมชน อยMาง
ตMอเนื่อง เพ่ือเปsนการเชื่อมโยงและขยายเครือขMายทุกดLานไมMวMาจะเปsนหลักสูตร ดLานกีฬา เปsนตLน 

1.2 จากขLอเสนอแนะมีการใหLศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาการเรียนการสอนและใหL
ความสําคัญของครูผูLสอนมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูLบริหารองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินควรสMงเสริมใหLครูผูLสอน
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ไดLรับการพัฒนามากยิ่งข้ึนไมMวMาจะเปsนเรื่องการอบรม การสMงเสริมสนับสนุนทุนการเรียนตMอเพ่ือการสรLาง
รากฐานการศึกษาท่ีม่ันคงตMอไป 

2. ขLอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
2.1 ควรศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการองค�การบริหารสMวนตําบลระหวMางอําเภอ เพ่ือ

เปรียบเทียบการบริหารจัดการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
2.2 ควรศึกษาเรื่องบทบาทขององค�การบริหารสMวนตําบลในการสMงเสริมศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก เพ่ือเปsนแนวทางเสริมในการบริหารจัดการไดLอยMางถูกตLองในเรื่องของบทบาทของการบริหาร 
2.3 ควรศึกษาเรื่องสภาพการจัดการศึกษาขององค�การบริหารสMวนตําบล ในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก เพ่ือทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาและนํามาพัฒนาปรับปรุงไดLอยMางถูกวิธี 
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