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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 89 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้าน
บริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
พรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้ ต่อเดือน พบว่า  
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตาม
เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. ปรับปรุงแบบสอบถามของ กิตติ   กรทอง (2552)ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  0.98   
 3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือฉบับที่พร้อมเก็บข้อมูล แล้วน าไปเก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยต่อไป  
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามของกิตติ กรทอง (2552) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มุ่งส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ สอบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  รายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน 55 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราการวัดของลิเคอร์ท (Likert) 
 

สรุปผล 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
พรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตาม เพศ อายุ  และ รายได้ต่อเดือน  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 89 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 55 ข้อ ที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงแบบสอบถามของกิตติ กรทอง (2552) ผู้วิจัยส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 89 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 



3 

จากการด าเนินการศึกษา สรุปผลได้ ดังนี้  
1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล

พรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้   

 1.1 ด้านบริหารงานวิชาการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือส่งเสริมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ และกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.10  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา หลักสูตร
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  1.56 

 1.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือเสนอแนะให้มีการบอกกล่าวให้ ผู้ปกครองรับทราบ
ในการเก็บเงิน การจ่ายเงิน การน าส่ง เงินภายในศูนย์ฯเพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.96  และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ แผนพัฒนานโยบายทางการศึกษาและขอ
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  1.51 

 1.3 ด้านบริหารงานบุคคล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและครู มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.25  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือเสนอแนะทางภาครัฐให้ให้มีการพัฒนา  บุคลกร
อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  1.53 

 1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมประชาสัมพันธ์หรือส่งข่าวสารให้ผู้อ่ืน ได้รับทราบ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.42 และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือมา ปรับปรุงบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  1.51 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตาม
เพศ  อายุ  และรายได้ต่อเดือน ได้ดังนี้ 

 2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนก
ตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
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เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป  ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตาม
อายุ  พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต่อด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารงานทั่วไป   

 2.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 ปี และอายุตั้งแต่ 10,000  ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ ากว่า  10,000  ปี และรายได้ตั้งแต่ 
10,000 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานทั่วไป    

   

อภิปรายผล  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
พรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้าน
บริหารงานบุคคล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ส่วนด้านด้านบริหารงานทั่วไป 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มีขอบข่ายข่ายงานที่
เฉพาะอย่างเช่นการวิเคราะห์หลักสูตร  การจัดท าแผนงบประมาณ หรือแม้แต่การการประเมินหรือการ
พิจารณาต าแหน่งของบุคลากรซึ่งเป็นการยากที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมได้  ผู้ปกครองจึงมีส่วนร่วมในระดับ
น้อย ส่วนในด้านบริหารงานทั่วไปจะมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้มากกว่าเนื่องจากขอบข่ายงานใน
บางส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองโดยตรงเช่นการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครอง หรือการมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ จึงท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายกิตติ 
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กรทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ ใน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับน้อย 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตาม
เพศ  อายุ  และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าไม่ว่าผู้ปกครองจะมี  เพศ  อายุ  และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันย่อมที่
จะมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรอบระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าเทียมกันดังนั้น
ผู้ปกครองที่มีเพศ  อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันจึงมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กท่ีไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา สยามประโคน (2551:บทคัดย่อ)  ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้ปกครองที่มีเพศ ระดับการศึกษา สูงสุดและสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายกิตติ กรทอง  (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ 
พบว่าไม่แตกต่างกัน 

                   

ข้อเสนอแนะ         
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย                  
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการในการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  โดยภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย  ดังนั้นโรงเรียนควรมีการก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเทศบาลต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้                   

1. ด้านบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา หลักสูตรการเรียนการสอน ให้มากขึ้น 

2. ด้านบริหารงานงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วม
หรือให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ แผนพัฒนานโยบายทางการศึกษาและของบประมาณให้มากข้ึน 

3. ด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือ
เสนอแนะทางภาครัฐให้ให้มีการพัฒนา บุคลกรอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือมา ปรับปรุงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ  ให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาจากความความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงาน เพื่อได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ ในเขตอ าเภอพรหมคีรี เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลการวิจัยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3. ควรศึกษาปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลต าบล

พรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 


