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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กเล็ก จ านวน 112 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นเป็นความเรียง 

ผลการศึกษาพบว่า 
ประชากรในการศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สมรสแล้ว ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส่วนใหญ่ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 2-5 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับดี ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานวิชาการ แต่ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ มีข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณ อาคารสถานที่ท่ีไม่เหมาะสม และผู้ดูแลเด็กเล็กขาดทักษะของการเป็นผู้แลเด็กเล็กส าหรับผล
การทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับดี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่า

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ว่าด้วยกระบวนการสร้างแบบสอบถามในการศึกษาที่มีคุณภาพ และ

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างเครื่องมือ 
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือก าหนดของข่าย

ในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจแก้ไข 
5. น าแบบสอบถามที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้ไข เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความต้องการเนื้อหา (Content Validity) ระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัดตามนิยามของตัวแปรตาม จากนั้น
ผู้ศึกษาน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความตรงและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม
ค าแนะน า แล้วเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้สร้างแบบสอบถามในการสอบถามการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้
ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งวัดการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะแบบวัดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประโยคค าถามด้านต่าง ๆ ตามเนื้อหาแต่ละ
ประเด็น โดยแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกตอบของระดับการบริหารจัดการตามความเป็นจริงในการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มี 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Open-ended) เป็นข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอิสระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 

สรุปผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา 
ประชากรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.18 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิด

เป็นร้อยละ 42.85 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 53.57 
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.86 และไม่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 55.36 

ตอนที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน 
ด้านงานบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.74 รองลงมาได้แก่ ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.65 ด้านบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับดี เท่ากับ 

3.61 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการบริหารทั่วไป  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมไม่ได้ก าหนดรูปแบบการใช้สอยอย่าเหมาะสม ท า

ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมค่อนข้างยาก สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งมีบริเวณคับแคบไม่สามารถขยายได้ ท า
ให้เด็กไม่สามารถท ากิจกรรมภายนอกอาคารได้ไม่เต็มที่ และการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ชัดเจน 

ด้านการบริหารงบประมาณ  ได้รับการจัดสรรอย่างจ ากัดตามการส ารวจจ านวนเด็กปีละหนึ่งครั้ง แต่
การรับเด็กจ าเป็นต้องรับตลอดทั้งปี เนื่องเป็นการแก้ไข้ปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการพัฒนาศูนย ์อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารงานบุคคล ได้รับการถ่ายโอนผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่เดิมด้วย ซึ่งเดิมส่วนใหญ่จะมีหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะการดูแลเด็กเท่านั้น ประกอบกับไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านเด็กเล็กอนุบาล 

ด้านการบริหารงานวิชาการสืบเนื่องด้านบริหารงานบุคคล ท าให้การจัดท าแผนประสบการณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  ผู้ดูแลเด็กยังไม่เข้าใจในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่าง
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เหมาะสม เช่น การใช้สื่อในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ นอกจากองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มี
แนวทางการนิเทศติดตามการเรียนการสอนที่ชัดเจนในภาพรวม  

ส าหรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ประชากรที่ศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้แต่ละด้าน เช่น 

ด้านการบริหารทั่วไป  ควรก าหนดเพิ่มเติมในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่งเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้มีบรรยากาศที่สอดคล้องและส่งผลต่อการพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งอาคาร
สถานที่ควรจัดให้มีความเหมาะสมกับเด็กเล็ก เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม เป็นต้น ควรก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 
ร่วมกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละศูนย์ฯ และควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ดูแลเด็กเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ  

ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ด้าน และควรทีการวางแผนและแนวทางการใช้งบประมาณบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกันและอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ดูแลเด็กควรมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามลักษณะงาน เช่น ปริญญาตรี สาขา
อนุบาลเด็กเล็กและปฐมวัย เป็นต้น ควรมีการจัดให้มีการอบรมผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านจิตวิทยาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  ควรมีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เด็กและมีแนะน าวิธี ใช้คอมพิวเตอร์
ตั้งแต่เด็กเล็ก ควรจัดให้มีการใช้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ควรมีการจัดอบรมด้าน
วิชาการส าหรับผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาเด็ก และควรพัฒนาศูนย์เด็กให้เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยม ของ
ท้องถิ่นต่อไป 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้จะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี มีการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับดี หากพิจารณาการบริหารจัดการแต่ละด้านมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีทุก
ด้าน แต่ด้านการบริหารงบประมาณจะเห็นว่ายังมีปัญหาด้านงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง และงบประมาณ
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างพอเพียง มีระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนการจัดการศึกษาของเทศบาลต าบล ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะ ท าให้
เทศบาลต าบลต้องด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ ตอบสนองตามความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ่น ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นตาม
หลักกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในการน านโยบายการจัด
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อนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และ ลือชัย บุญคุ้ม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัด
การศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 

จากการทดสอบสมมติฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับ ลือชัย บุญคุ้ม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัด
การศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง แต่ด้านการบริหารงบประมาณ 
พบว่า ไม่เป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ จึงท าให้การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เท่าที่ควร 

ผู้ศึกษาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนให้
ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานวิชาการ เพ่ือน า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ว่า อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคับแคบไม่สามารถปรับปรุง
และขยายให้เหมาะสมได้ งบประมาณได้รับจัดสรรอย่างจ ากัด และผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามลักษณะ
งานและหน้าที่ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า สืบเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ข้อจ ากัด 
ของงบประมาณ ผู้ดูแลเด็กขาดทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก รวมทั้งไม่เข้าใจการจัดท าสื่อและการใช้
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และควรจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือให้มีบรรยากาศที่สอดคล้อง
และส่งผลต่อการพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการวางแผนการใช้งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณ 
และก าหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กเล็กให้เหมาะสมตรงตามลักษณะต าแหน่งงานเพ่ือให้การดูแลเด็กเล็ก
เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของเด็กเล็ก ซึ่งผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่  

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีพัฒนาทางด้านร่างกาย 
2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ของเด็ก 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเล่นของเด็ก 
4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม ผู้สอนจึงต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ตน

รับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และจาก
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลต าบลได้พิจารณาไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีศักยภาพ มีความพร้อมและการจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลายมี
คุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้บุคลากรและงบประมาณของท้องถิ่นแต่
ละแห่งที่มีอยู่ โดยการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และส่งเสริมพัฒนาการผู้ดูแลเด็กเล็กให้มีความรู้ เพ่ิม
ทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. นอกจากนั้นควรให้ความส าคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมทุกด้านและควรให้ความส าคัญในเรื่องด้านบริหารงบประมาณในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาด้านงบประมาณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ และควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดศูนย์เด็กเล็กที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปประกอบการศึกษาการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมเติม เพ่ือ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพทั่วไปที่เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านบริหารงบประมาณควรจะศึกษาในรายละเอียดและวิธีงบประมาณ รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณ  

 


