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บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันา

เด็กเล็กต่อการบริหารงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี และ 2) เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ จ าแนกตาม เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

จ านวน 123 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารงานในศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสื่อการสอน 

รองลงมาคือ ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านงานวิชาการ และด้านหลักสูตรและ

แผนการสอน ตามล าดับ 2) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอบ้านลาด ที่มีเพศ อาย ุและวฒุิการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: คณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก, การบริหารงาน 

 

 



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  41 

 
 

ABSTRACT  

The purposes of this research were 1) to study opinion level of child center committee 

toward child center administration, Banlad district, Petchaburi province and 2)  to compare 

opinion level of child center committee toward child center administration, Banlad district, 

Petchaburi province which classified by gender, age and educational level. The sample was 

1 2 3  child center committee. The tool was questionnaire and statistics were frequency, 

percentage, mean, and standard diviation. The hypothesis were tested by t-test Independent 

and One way ANOVA. 

Research results reveal that 1) Child center administration of Sub district Administration 

Organization in Banlad District, Petchaburi Province was at high level in overall. When 

considered in each aspects, we found that every aspects were at high level which could ranked 

by mean from high to low, as Instructional media aspect, Evaluation of early childhood 

development aspect, Academic aspect and Curriculum and Lesson plan aspect. 2 )  Child 

center administration Committee, who had different gender, age and educational level, had 

opinion toward child center administration, Banlad district, Petchaburi province not different 

both in overall and each aspect not different 

 

Keywords: Child Center Committee ‘s Opinion, Child Center Administration 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาปฐมวัยนับเป็นการศึกษา

ขัน้ต้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน แม้ว่าการศึกษา

ปฐมวัยจะไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคับ แต่ถือว่า

เป็นการศึกษาระดับหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อ

สังคม  ดั งจะ เห็น ไ ด้จากพระราชบัญญั ติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ความส าคญั

ต่อการศึกษาปฐมวัย โดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่รัฐให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษาอิสระขึน้อยู่กับความต้องการ

ของสงัคมและชุมชน การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ จัดต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อหลักใน

การจดัการการศกึษาระดบันีอ้ย่างแท้จริง เพราะ

เหตทุี่เด็กปฐมวยัอยู่ในวัยแห่งการพฒันาความ

เจริญเติบโตทุกด้านเป็นช่วงวยัที่ส าคญัที่สุดต่อ

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหาด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี ที่ศึกษา สามารถแบ่งได้ 4 
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ด้าน ได้แก่ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสน, 

2560) 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่มีการ

จดัหาสื่อวสัด ุอปุกรณ์ เทคโนโลยีการเรียน การ

สอน ที่ เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

ของเด็ก 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่

มีการบริหารงานด้านงบประมาณในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ กฎหมายและ

หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่ น  ด้ วยความโป ร่ ง ใส  3)  ด้านการ

บริหารงานบคุคล ไม่ค่อยมีการสง่เสริมให้ครูเข้า

รับการฝึกอบรม น าความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ 

มาพฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริม การมีส่วน

ร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ควรมีการประเมินผลและนิเทศติดตามบุคลากร 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 4) ด้าน

การบริหารงานทั่วไป ไม่มีการบ ารุงดูแลและ

พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพ ที่มั่นคง 

ปลอดภัยควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย 

ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า มี

ประชาสัมพันธ์ เชิง รุกการด าเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กให้ชมุชน องค์กรอ่ืนได้รับข่าวสาร

การจดัการศกึษาการจดั กิจกรรมต่างๆ 

ด้ ว ย เ ห ตุ นี ้ผู้ ศึ ก ษ า ใ น ฐ าน ะ เ ป็ น

นักวิชาการศึกษา ปฏิบติังานในกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ดแูลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

ต้องการศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ

ด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เกิดขึน้

ภายในศนูย์ ว่าแต่ละศนูย์มีการบริหารลักษณะ

อย่างไรและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กท่าเสนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ า เภอ บ้านลาด  จั งหวัด เพชรบุ รี  ว่ า อยู่ 

ในระดบัใด 

2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตาม 

เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครัง้นี ้ เป็นการศึกษาความ

คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต่อการบริหารงานวิชาการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบรีุมุ่งศกึษา 4 ด้าน โดยน าแผนยทุธศาสตร์

ช า ติ ด้ า นปฐมวั ย  ( แ ร ก เ กิ ด ถึ ง ก่ อ น เ ข้ า

ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 ของส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา มาศึกษา (ส านกังาน

เลขา ธิการสภาการศึกษา , 2556)  ไ ด้แก่ 

1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านหลักสูตรและ
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แผนการสอน 3) ด้านสื่อการสอน และ 3.4) ด้าน

การประเมินผลพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา ไ ด้แก่  

คณะกรรมการบริหารศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก 

และผู้ปกครองเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบลที่

มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมทัง้หมด 15 แห่ง 

จ านวน 177 คน ผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษา จ านวน 123 คน โดยพิจารณาจาก

ตารางของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) น ามาสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random sampling) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                               ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยันีใ้ช้วิธีการวิจยัในเชิงพรรณนา 

ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 123 คน โดย

อาศัยตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) สุ่มโดยวิธีการสุ่มแบ่งชัน้ 

(Stratified Random sampling) เค ร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถามชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ 

ลิเคร์ด (Likert Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค า ถ ามกั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC) สัมประสิท ธ์ิ

แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach’s 

Coefticient) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

( �̅�)  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม เ บี่ ย ง เ บ นม าต ร ฐ า น 

(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย

การทดสอบค่าทีโดยใช้สถิติ t-test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

สถานภาพทัว่ไปจ าแนก 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. อาย ุ

- 20-40 ปี 

- 41 ปี ขึน้ไป 

3. วฒุิการศกึษา 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

- ปริญญาตรีขึน้ไป 

การบริหารงานศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด 

จงัหวดัเพชรบรีุ ใน ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านงานวชิาการ 

2. ด้านหลกัสตูรและแผนการสอน 

3. ด้านส่ือการสอน 

4. ด้านการประเมินพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี 

มีวฒุิทางการศกึษาปริญญาตรี มีประสบการณ์

ท างาน 3-5 ปี 

2. การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงล าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสื่อการสอน 

รองลงมาคือ ด้านการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวยั ด้านงานวิชาการ และด้านหลกัสตูร

แ ล ะ แผนกา ร สอน  ต ามล า ดั บ  อ ธิ บ า ย

รายละเอียดแต่ละด้านได้ดงันี ้

2.1 ด้านงานวิชาการมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เ รียงล าดับ

ค่ า เฉลี่ ย จากมากไป น้อย  ไ ด้ แก่  กา รจัด

ประสบการณ์ที่สอดแทรกคุณธรรม รองลงมา

คือ  ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการจัดกิ จกรรมและ

เสียงดนตรีได้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ความรู้

เก่ียวกบัการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

ความรู้เก่ียวกับสุขภาพและโภชนาการของเด็ก

ปฐมวัย ความรู้เก่ียวกับสื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อ

การสอนของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์

เล่นและการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ความรู้ทางด้านพฒันาการของเด็กปฐมวยั และ

ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอนที่สอดคล้องกับเด็ก

แต่ละช่วงวยั ตามล าดบั 

2.2 ด้านหลกัสูตรและแผนการสอน

มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การ

ค านึ งถึ งพัฒนาการของเ ด็กแต่ละช่ วงวัย 

รองลงมาคือ การจดัเนือ้หาที่มีความแปลกใหม่

ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การประเมินผลก่อน

เรียนและหลังเ รียน การจัดสภาพแวดล้อม

ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับเร่ืองที่จะสอน 

การค านึงถึงสภาพฤดูกาลของท้องถิ่น ด้าน

หลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช 2546 

ของกรมวิชาการ  และด้านหลักสูตรก่อน

ประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 ของกรม

วิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ตามล าดบั 

2.3 ด้านสื่อการสอนมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เ รียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สื่อสามารถ

พัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยให้ ดีขึ น้ 

รองลงมาคือ การจัดสื่อให้สอดคล้องกับเนือ้หา 

วัตถุประสงค์ในการสอนเด็กปฐมวัย การใช้สื่อ

ในการเรียนการสอนเป็นประจ า การจัดท าสื่อ

ร่วมกันระหว่างเด็กกับครู การน าสื่อจริงจาก

ธร รมชา ติมา ใ ช้ ในกา รสอน เ ด็ กปฐม วั ย  

การจดัซือ้สื่อโดยองค์การบริหารสว่นต าบล และ

การให้ผู้ ปกครองมีส่วนสนับสนุนในการใช้สื่อ

และเข้าร่วมกิจกรรมที่ศนูย์จดัขึน้ ตามล าดบั 
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2.4 ด้านการประเมินพฒันาการของ

เด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ได้แก่ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้

ขอ ง เ ด็ ก เ ป็ น ร ายบุ คคลอย่ า งสม ่ า เ สมอ 

ร อ งล งมา  คื อ  ก า รต ร วจผลง าน  ความ

เปลี่ ยนแปลงของ เ ด็กปฐมวัย  การบันทึก 

พฤติกรรมของเด็กปฐมวยั การสงัเกต พฤติกรรม

ของเด็กปฐมวัย การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม

ของศูน ย์พัฒนา เ ด็ก เล็ ก ในการประ เมิน

พัฒนาการ การประเมินตามสภาพที่แท้จริง/ 

การสะสมผลงานของเด็กเป็นราบบุคคล การใช้

แบบบันทึกพฤติกรรมที่ท่านสร้างขึน้ในการ

ประเมินพัฒนาการ การสัมภาษณ์ เด็กเป็น

รายบุคคล และการประเมินพฒันาการและการ

เรียนรู้ของเด็กให้ครบทกุด้าน ตามล าดบั 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ

บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ 

วฒุิการศกึษา 

3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด 

จั งหวัด เพชรบุ รี  จ า แนกตาม  เพศ  อายุ   

วฒุิการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการ

บ ริหารศูน ย์พัฒนา เ ด็ก เล็ กที่ มี เพศ  อายุ   

และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิด

เห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด 

จั งหวัด เพชรบุ รี  โดยรวมไม่ แตก ต่ า งกัน  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศนูย์พฒันา

เด็กเล็กทกุด้านไม่แตกต่างกนั  

 

การอภปิรายผล 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อ

การบริหารงานวิชาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ขององค์กรบริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต่อการบริหารงานของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดงันี ้

1. การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาจมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามความ

เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  

ตามสภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น ตามสภาพของ

ชุมชน สภาพฐานะของการเงิน การแบ่งสถาน
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พฒันาเด็กปฐมวยั แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความเป็นอยู่ของคน

ในชุมชนให้ดีขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เพชรอมุา  สขุเกษม (2553)  

2 . ก า รทดสอบสมม ติฐ านพบว่ า 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี

เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน จะมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการ

บริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็กที่มีเพศแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อดุมลกัษณ์  ค าลือ (2553) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1  ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากร

ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านงานวิชาการ 

ด้านหลกัสตูรและแผนการสอน ด้านสื่อการสอน 

ตลอดจนการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวยั 

1.2 ควรมีการอบรมบุคลากรควร

ด าเนินการทัง้แบบอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด

ให้มีการศึกษาดูงานในองค์การอ่ืน ๆ ที่จัด

การศกึษาในลกัษณะเดียวกนั 

1.3 บุคลากรที่เก่ียวข้องควรได้รับ

การสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง จนถึงระดับ

ป ริญญาต รี  เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร

ด าเนินงานให้สงูยิ่งขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้

ต่อไป 

2.1 ควรมีการต่อยอดการศึกษาการ

บริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี โดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติ

ของผู้น าชุมชนหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูล

ทางงานวิจยัที่มีความหลากหลายมากขึน้ 

2 .2  ควรมี การศึกษาปัจจัยที่ มี

อิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนต าบล

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน าข้อมูล

มาวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ การบริหารให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการพัฒนาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาความคิดเห็น

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรบริหารส่วนต าบลอ าเภออ่ืน ๆ  

ในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน าข้อมลูมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

 

 



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  47 

 
 

เอกสารอ้างอิง 

เพชรอมุา  สขุเกษม. (2553). การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี. 

นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา. (2556). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคล. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์.  

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2550). คู่มือการจัดการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2552. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  

อดุมลกัษณ์  ค าลือ. (2553). ทรรศนะต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต. 

Krejcie, Robert V.and Morgan, Daryle W. (1970, Autumn). Determining Sample Size For 

Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3):608 - 610. 


	4 02.pdf (p.1)
	ส่วนหน้า.pdf (p.2-4)
	สารบัญ.pdf (p.5)
	เนื้อความ.pdf (p.6-52)
	ส่วนท้าย.pdf (p.53-54)

