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บทคดัย่อ 

การศึกษาเรื่อง  แนวทางการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  มวีตัถุประสงค์เพื่อ  1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั
การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   จงัหวดัขอนแก่น  
2.  เพื่อศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการแก้ปญัหาการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการบรหิาร
จดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวัดขอนแก่น  กลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน  266  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม  และแบบ
สมัภาษณ์  โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  แบบ
ค าถามปลายเปิด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
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1.  สภาพปจัจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั  “น้อย”  ด้านที่มรีะดบั
ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ดคอื  ดา้นการมสี่วนรว่มและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  รองลงมาคอื   
ด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั  และด้านวิชาการและ
กจิกรรมตามหลกัสตูร  และดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป  มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปาน
กลาง 

2.  ปญัหาและขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปญัหาการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั  “มาก”  
ด้านที่มรีะดับปญัหามากที่สุด  คือ  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
รองลงมา  คือ  ด้านบุคลากร  มีปญัหาอยู่ในระดับมาก  ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร  ดา้นการบรหิารจดัการ
ทัว่ไป  มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหาการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  ควรตัง้งบประมาณส่งเสรมิสนับสนุนการ
บรหิารจดัการและจดัสรร  ครผููดู้แลเดก็ใหเ้พยีงพอต่อจ านวนนักเรยีน  ควรจดัใหม้สีถานที่
จอดรถรบั-ส่งเด็กเล็กที่สะดวกปลอดภยั  มมีาตรการป้องกนัอคัคภียั  ควรสนับสนุนและ
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัท าแผนการจดัประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  ควรให้
ชุมชนมสี่วนร่วมในการวางแผนด้านการศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในการจดักิจกรรม
ส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีน 
 3.  แนวทางการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  สามารถสรปุ  ไดด้งันี้ 
  3.1.  ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป  มแีนวทางการบรหิารจดัการดงันี้  1.  มี
การจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  การปฏบิตัติามแผน  การ
ตรวจสอบประเมนิผล  และแก้ไขปรบัปรุง  2.  ส่งเสรมิใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัท าแผนการ
ใชจ้่ายงบประมาณ  พรอ้มทัง้มกีารรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณใหห้น่วยงานต้นสงักดั
ทราบ  3.  หน่วยงานต้นสงักดัมกีารสนับสนุนงบประมาณให้กบัศูนย์พฒันาเดก็เล็กอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3.2  ดา้นบุคลากร  มแีนวทางการบรหิารจดัการดงันี้  1.  มกีารจดัท าแผนงาน
บุคลากร  2.การสรรหาบรรจุ  และแต่งตัง้ต้องคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบั
ต าแหน่ง  3.  มกีารนิเทศ  ก ากบั  ตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและน าผลการปฏบิตังิานมาปรบัปรงุแกไ้ข 
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 3.3  ดา้นอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  มแีนวทางการบรหิาร
จดัการดงันี้  1.ส่งเสรมิการก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ให้ได้มาตรฐาน
ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด  2.  จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน
มมีมุการเรยีนรู ้ วสัดุสื่อการสอนเพยีงพอเหมาะสม  3.ส่งเสรมิใหม้สีนามเดก็เล่นเครื่องเล่น
พัฒนาการต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ทัง้ภายในอาคาร  และภายนอกอาคาร  ที่ถูก
สุขลกัษณะ   
   3.4  ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร  มแีนวทางการบรหิารจดัการดงันี้       
1)  ส่งเสรมิให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  มกีารติดตามแผน  และ
ประเมนิผล  2)  ส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 3.5  ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  มแีนวทางการ
บรหิารจดัการดงันี้  1)  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยมตีวัแทนชุมชน  
ผูป้กครอง  ศษิยเ์ก่าเขา้รว่มเป็นกรรมการ  2)  จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เพื่อปรกึษาการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา  โครงการพฒันาต่าง  ๆ  3) เปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้มสี่วนร่วมและแสดงความคดิเห็นในเรื่องการจดั
การศกึษา  และรว่มรบัรูน้โยบายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
ค าส าคญั  :การบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเดก็เลก็,แนวทางการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็,ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 
ABSTRACT 
 Education  matters  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  
development  centers  under  local  administrative  organization  in  Khon  Kaen  
province. 
 With  the  objective  to   
  1.  To  study  current  conditions  the  management  of  pre-school        
development  centers  under  local  administrative  organization  in  Khon  Kaen  
province.  2.To  study  the  problems  and  suggestions  in  solving  management  
of  pre-school  development  centers  under  local  administrative  organization  in  
Khon  Kaen  province.  3.  To  study  Guidelines  for  the  management  of  pre-
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school  development  centers  under  local  administrative  organization  in  Khon  
Kaen  province. 
 sample  group  as  well  as  the  number  266.  The  tools  used  in  the  
Research  are  survey  is  a  section  about  the  level  5,  open-ended  questions  
(Open  ended)  and  an  interview  with.  The  statistics  used  in  the  data  
analysis  Mean  and  standard  deviation  submit  the  result  of  the  research  is  
a  table  includes  commentary 
 The  results  showed  that 
  1.  Current  Conditions  of  the  management  of  pre-school  
development  centers  under  local  administrative  organization  in  Khon  Kaen  
province.,  an  overview  of  "At  least"  part  of  the  analysis  is  that  the  side  
with  the  least  of  all  the  compliance  level  of  participation  and  support  from  
all  sectors,  the  environment  and  people  of  the  building  where  the  security  
level  is  the  best  practices  are  in  a  less  academic  and  activities  in  
accordance  with  the  curriculum  and  the  general  administration  and  
management  level  is  the  average  level  of  compliance. 
  2.  problems  and  suggestions  for  how  to  fix  the  problem  that  
Children  belong  to  the  management  of  pre-school  development  centers  under  
local  administrative  organization  in  Khon  Kaen  province,  an  overview  of  the  
"More"  is  the  analysis  found  that  the  problem  is  a  most  is  the  building  
where  the  environment  and  the  average  maximum  safety  is  secondary.  
There  is  a  problem  is  that  the  people  who  are  in  a  lot  of  participation  
and  support  from  all  sectors  and  academic  activities  in  accordance  with  the  
curriculum  development  center  management  has  the  problem  in  mid-level  in  
the  order 
  3.  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers  under  local  administrative  organization  in  Khon  Kaen  province.  can  
be  summarized  as  follows 
   3.1  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers  :  General  management  and  administration.  1)  The  plan  of  operation  
for  the  year  of  the  pre-school  development  centers  has  a  plan  to  ensure  



190 
              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 
 

compliance  with  evaluation  and  revision  2)  To  promote  pre-school  
development  centers  plans  to  spend  with  the  report  of  the  budget,  the  
agency  belong  to  know  3)  agencies  belong  to  the  beginning  of  the  
budgetary  support  for  the  pre-school  development  centers  and  continuously. 
   3.2  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers  :The  people  1)  There  are  plans  to  create  1  people  2)  for  the  
nomination,  selection  and  appointment  must  be  qualified  personnel  on  the  
location  of  the  Planning  Center  Operations  3)  There  is  the  wanon  niwat  
Bangladesh  Corporate  Governance  monitoring  system  is  the  operation  of  its  
personnel,  and  the  results  of  operations,  and  revision 
   3.3  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers:  The  building,  a  place  of  security  and  environmental  1)  Promote  the  
construction  and  update  child  development  center,  building  standards  in  
accordance  with  the  Department  of  Local  Administration;  and  2)  To  promote  
a  children's  playground,  the  player  development  environment  within  a  variety  
of  learning  materials  media  Corner  room  with  the  appropriate  and  adequate  
teaching  and  safety  within  the  building  and  outside  the  building,  hygienic 
   3.4  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers:  academic  programs  and  activities  in  accordance  with  1)  To  promote  
child  development  center  development  plan  strategic  plan  to  develop  the  
study  such  as  the  education  development  plan,  education  3-year  action  plan  
for  fiscal  year  action  plan  to  comply  with  the  study  and  put  it  in  a  map  
to  follow  up  and  evaluate  the  plan  2)  promote  the  development  activities  
both  in  terms  of  physical  learners  emotional  and  intellectual  development  is  
the  social  activities  to  promote  children's  manners  are  good  ethics  is  a  
moral  society  in  conjunction  with  happiness. 
  3.5  Guidelines  for  the  management  of  pre-school  development  
centers:  The  participation  and  support  from  all  sectors  1)  The  Board  of  
Directors  has  appointed  a  child  development  center,  a  community  
representative  alumni  parents  to  participate  as  a  member  of  the  joint  and  
have  a  comment  about  the  education  and  policy  in  recognition  of  child  
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development  center  2)  provide  for  the  meeting  of  the  Board  of  Directors  to  
consult  with  the  child  development  center  course  development  project  
schools,  according  to  the  plan  development  child  development  center 
 
Keywords  :  management  of  pre-school  development  centers  ,Guidelines  for  
the  management  of  pre-school  development  centers,  pre-school  development  
centers 
 

บทน า 
 ก รมส่ ง เ ส ริม ก า รปกค รอ ง
ท้องถิ่น   เ ป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานดา้น
ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด  
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
ชวีิตของคนในท้องถิ่นตัง้แต่แรกเกิดจน
ตาย  ซึ่งประชากรปฐมวยั  (แรกเกิด  –  
5  ปี)  นับได้ว่าเป็นวยัพึ่งพิงที่อาศยัอยู่
ในพืน้ที ่ (setting)  ความรบัผดิชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวง  ศกึษาธกิาร.  2551  :  5)  ซึง่
มีนโยบาย  พัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ  
0-5  ปี  ทุกคนอย่างมีคุณภาพ  เต็ม
ศกัยภาพมคีรอบครวัเป็นแกนหลกัและผูม้ ี
หน้าทีดู่แลเดก็และทุกภาคส่วนของสงัคม
ได้มีส่ วน ร่ วม ในการจัดบริก ารแล ะ
สิง่แวดล้อมที่ดี  เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพของทอ้งถิน่และการพฒันาเดก็ตาม
วยั  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วนตามช่วง

อายุ  คอื  อายุแรกเกดิ  –3  ปี  และอาย ุ 
3–5  ปี  ซึ่งในช่วงกลุ่มอายุแรก  การ
อบรมเลี้ย งดูจะมุ่ ง เ น้นที่พ่ อแม่แล ะ
ครอบครวั  ส่วนช่วงกลุ่มอายุ  3–5  ปี  มี
สถานศกึษาดแูล  ไดแ้ก่  สถานศกึษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้ น ฐ า น   ส ถ า น ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่ดูแลเด็กอายุ  3  ปีขึ้นไป  เด็ก
ปฐมวยัหรอืเด็กวยัตัง้แต่แรกเกิดถึงอายุ  
5  ปี   เ ป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการ
พฒันาการสูง  ถ้าเดก็ไดร้บัการเลีย้งดูทีด่ ี
และถูกต้องตามหลกัจติวทิยา  และหลกั
วิชาการ  เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต   แล ะการ
จดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่   มีห น้าที่ ร ับผิดชอบในการจัด
การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในทุกๆด้าน  เพื่อให้เด็ก
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ได้รบัการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพและ
ได้มาตรฐาน  กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น จึ ง ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  และเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  1.  ดา้น
การบรหิารจดัการทัว่ไป  2.  ด้าน
บุคลากร  3.  ด้านอาคารสถานที่
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  4.  ดา้น
วชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร  5.  
ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน  6.  ด้านส่งเสรมิเครอืข่าย
การพฒันาเดก็ปฐมวยั  (กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย.  
2553  :  2) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น   ได้ด า เนินการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย   3-5  ปี  ใน
รูปแบบของศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก  ซึ่งแบ่ง
ออกได้เ ป็น  2  ประเภท  คือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จดัตัง้เองและศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัถ่ายโอน
ภารกจิ  มภีารกจิดา้นการจดัการศกึษาใน
ระดับปฐมวัยซึ่ งมีการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กตัง้แต่อายุ   3-5  ปี   โดย
ครอบคลุมการบรหิารจดัการศกึษา  ด้าน
การบรหิารจดัการทัว่ไป  ด้านบุคลากร  
ด้านอาคารสถานที่สิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยั  ด้านวชิาการและกจิกรรมตาม

หลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านส่งเสรมิ
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย.  2553  :  2)  โดย
การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั  ของ
ศูนย์พัฒนา เด็ก เ ล็ก   สังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  
มนีโยบายจดัการศกึษา  คอื  เรยีนรูอ้ย่าง
มีความสุขผ่านการเล่นและลงมือท า
กิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้และบรรยากาศที่อบอุ่น  เป็น
มติร  และปลอดภยั  มกีจิกรรมที่กระตุ้น
ให้เดก็ได้คดิ  และจนิตนาการกิจกรรมที่
ได้ใช้ประสาทสมัผสัเพื่อฝึกให้การรบัรู้มี
ความละเอียด  ได้ฝึกคิดแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  
ตามวยั   
 สภาพการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น  จาก
รายงานการตรวจประเมนิมาตรฐานการ
จดัการศึกษาด้านปฐมวยัตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ.  2555  พบว่าแต่ละศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ประสบปญัหาด้านต่าง  ๆ  คอื  การ
จดัประสบการณ์แก่เดก็ยงัไม่มกีารเตรยีม
ความพร้อมให้กบัเด็กอย่างจรงิจงั  ด้าน
บุคลากรพบว่าครูพี่เลี้ยงหรอืผู้ดูแลเด็ก
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่ อ งการจัด
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การศึกษาปฐมวัย  ด้านงบประมาณยงั
ขาดงบประมาณสนับสนุน  สื่ออุปกรณ์
และเครื่ อ ง เล่ นสนามส าหรับ เด็กไม่
เพยีงพอ  ดา้นอาคารสถานทีบ่างแห่งต้อง
อาศยัอาคารอเนกประสงคข์องโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐานเป็นที่ตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชุมชน  และประชาชนขาดการมสี่วนร่วม  
จากเหตุผลข้างต้นเป็นประเด็นส าคญัที่
จ าเป็นต้องศึกษา  แนวทางการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  
เพื่ อ เ ป็นแนวทาง ในการปฏิบัติง าน  
ส่งเสรมิ  สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษา  ในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนัการ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น   
 2 .   เ พื่ อ ศึ กษ าป ัญห า แล ะ
ขอ้เสนอแนะในการแก้ปญัหาการบรหิาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น   
 3.   เพื่ อศึกษาแนวทางการ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น   

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผู้วิจยัใช้กรอบแนวคิดโดยการ
สงัเคราะห์จากงานวจิยัผนวกกบัแนวคดิ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเดน็ที่ศกึษา  แนวทางการบรหิารจดั
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  คอื  1.  ดา้นการบรหิารจดัการ
ทัว่ไป  2.  ดา้นบุคลากร  3.  ดา้นอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร  5.  ดา้นการมสี่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัใน
ครัง้นี้   จ านวน  860  คน  คือ  นายก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่,  ปลดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่,  ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วนการศึกษา/
นั ก วิช ากา รศึกษ า ,   ค รู ผู้ ดู แ ล เ ด็ก  
(ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
จงัหวดัขอนแก่น.  2556  :  5) 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้   ได้แ ก่นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน  57  คน  ปลดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  57  คน  
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ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้า
ส่วนการศกึษา/นกัวชิาการศกึษา  จ านวน  
57  คน  และครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  95  
คน  รวมทัง้สิน้  266  คน  โดยใชสู้ตรของ
เ ค ร จ ซี แ ล ะ ม อ ร์ แ ก น   ( Krejcie&  
Morgan,1970  อ้างอิงมาจากธีระวุฒ ิ 
เอกกุล.  2543)  โดยใชว้ธิสีุ่มแบบแบ่งชัน้  
(Stratified  random  sampling)  และวธิี
เทยีบสดัส่วน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วจิยั
ได้ก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  
ดงันี้ 
  1.แบบสอบถามแบ่งออก  
เป็น  3  ตอน  คอื   
   ตอนที่  1  ข้อมูลทัว่ไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
ได้แก่  ต าแหน่งหน้าที่ปจัจุบัน  สถาน
ที่ตัง้ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  หน่วยงาน
ตน้สงักดั 
   ตอนที่  2  ขอ้มูลพื้นฐาน
สภาพปจัจุบัน  การบริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กร  ปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale)  5  ระดบั  ตามวธิกีารของลเิคริท์  
(Likert)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545:  66) 

   ตอนที่  3  สภาพปญัหา
และขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปญัหา  การ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ขอนแก่น  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  
ตามวธิกีารของลเิคริท์  (Likert)  (บุญชม  
ศรสีะอาด.  2545:  66)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหา  การ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  ข้อมูล เชิงปริมาณได้จาก
แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
  2.  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับแนวทางการ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  คือ  แบบสัมภาษณ์โดยการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่   
 การสร้ างและหาคุณภาพ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1 .   ศึกษาเอกสารต า รา  
หลกัการ  ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
  2 .   ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต  
โครงสร้างเนื้ อหาจากตัวแปรที่ศึกษา
เกี่ยวกับสภาพปจัจุบัน   ปญัหาและ
ขอ้เสนอแนะในการแก้ปญัหาการบรหิาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สร้างแบ
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สอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจยัและ
ก ร อ บ แ น ว คิ ด ที่ ศึ ก ษ า   น า ร่ า ง
แบบสอบถามเสนอเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง  ความสมบูรณ์  ความคลอบคลุม
เ นื้ อ ห า   แ ล ะ ป รับ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม
ขอ้เสนอแนะ 
  3 .   ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เ ที่ ย ง ต ร ง ข อ ง เ นื้ อ ห า   (   Content  
Validity)   ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน  5  
คน  แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
IOC(Index  of  Congruence)  ระหว่าง
ขอ้ค าถามกบัเนื้อหาและวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั  จากนัน้น าผลการพจิารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้องดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์  (IOC  :  Item  –  
objective  Congruence  Index)  เกณฑ์
ในการเลือกค าถามพิจารณาเฉพาะข้อ
ค าถามทีม่คี่า  IOC  มากกว่าหรอืเท่ากบั  
0.50–  1.00 
  4.  น าแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒมิาปรบัแก้
ไขแล้วน ามาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหพ้จิารณาความสมบูรณ์อกี
ครัง้และน าไปทดลอง  (Tryout)  โดย
น าไปทดลองใช้กับกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  30  คน   
  5.  น าแบบสอบถามที่ได้รบั
กลับคืนมาค านวณหาความเชื่อมัน่   (  
Reliability)  ของแบบสอบถามโดยใช้  

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่า
(Alpha  Coefficient)ตามวธิขีองครอ
นบาค  (Conbach)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  
2545:96) 
  6 .   จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
แบบสอบถามฉบับจริง  แล้วท าส าเนา
เอกสารเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
  7.  ขัน้ตอนในการสรา้งแบบ
สมัภาษณ์ 
   7.1  เอกสารบทความ
วิช าก า ร แน วคิดทฤษฎีห ลัก ก า รที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบ
สมัภาษณ์ 

  7.2  ก าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างเนื้อหาของแบบสมัภาษณ์ซึ่ง
รูปแบบของแบบสัมภาษณ์เป็นค าถาม
ปลายเปิด  วิธีการสัมภาษณ์  ผู้วิจ ัย
ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  และ
โค ร งส ร้ า ง แบบสัมภาษณ์มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมตามกรอบแนวคดิ  5  ดา้นคอื
ด้านการบริหารจัดการทัว่ ไป   ด้าน
บุคลากร  ด้านอาคารสถานที่สิง่แวดล้อม
และความปลอดภัย  ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
และขอ้ค าถามของแต่ละด้านมขี้อค าถาม
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แบบเดยีวกนั  ไดแ้ก่  การวางแผน  การ
ปฏบิตั ิ การประเมนิ  และขอ้เสนอแนะ   
   7.3  น าแบบสัมภาษณ์
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์  จากนัน้ส่ง
ให้  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของการใช้
ภาษาปรับแก้ไขให้ถูกต้องจนได้แบบ
สมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 
   7.4  น าแบบสัมภาษณ์
ฉบบัสมบรูณ์ไปท าการทดสอบ  (try  out)  
กับกลุ่มตัวอย่างและน าแบบสัมภาษณ์
ฉบบัสมบรูณ์ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม 

  ผู้ วิ จ ั ย ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ขัน้ตอน  ดงัต่อไปนี้ 
   1.1  ท าหนังสอืขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม  ถงึผูบ้รหิารองคก์รปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ข อ อ นุ ญ า ต ใ ช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
   1.2  น าแบบสอบถามไป
เกบ็ขอ้มลู  โดยการจดัส่งทางไปรษณีย ์ 

และจัดส่ งด้วยตนเองในกรณีที่กลุ่ ม
ตวัอย่างอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลตามประเด็น
ต่าง  ๆ  ในแบบสอบถาม   
   1.3  ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยใช้
แบบสอบถาม  จ านวน  266  ชุด  ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู  ไดร้บัแบบสอบถาม
คนืมา  จ านวน  266  ชุด  คดิเป็นรอ้ยละ
100  เมื่อเกบ็ขอ้มลูไดค้รบถ้วน  สมบูรณ์  
จงึท าการวเิคราะหข์อ้มลูในล าดบัต่อไป 
 2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล
แบบสอบสมัภาษณ์ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัม ภ าษ ณ์ ผู้ บ ริห า ร   แ ล ะ น า แ บบ
สมัภาษณ์ที่ได้รบัคนืมาตรวจ  สอบความ
สมบูรณ์  จากนัน้จงึน าแบบสมัภาษณ์ทีม่ ี
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาจดัเรยีบ
เรยีงขอ้มลู  แยกขอ้มลู   
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้
ในการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ ผู้ วิจ ัยท าการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อ
หาค่าสถติดิงันี้ 
  ตอนที่  1  ขอ้มลูทัว่ไป
เกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะหโ์ดย
การแจกแจงความถี่(Frequency)  และหา
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รอ้ยละ  (Percentage)  แลว้น าเสนอใน
รปูตารางประกอบความเรยีง 
  ตอนที ่  2  สภาพปจัจุบนั  
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  วเิคราะห์โดยการค านวณ  หา
ค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  ของค าตอบแต่ละดา้น
และแต่ละขอ้ 
  ตอนที่  3  ปญัหาการ
บรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  วิเคราะห์โดยการค านวณหา
ค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  ของค าตอบแต่ละดา้น
และแต่ละข้อน าเสนอผลการ  วิจยัโดย
วธิกีารพรรณนาวเิคราะห์  (Descriptive  
Analysis)  และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
บรหิารจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
น าเสนอผลการวจิยัโดยวธิกีารพรรณนา
วเิคราะห ์  (Descriptive  Analysis)  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์  แนว
ทางการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สัง กัดอ งค์ก รปกครอ งส่ วนท้อ งถิ่ น  
จงัหวดัขอนแก่น  ได้จากการสมัภาษณ์  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาล  และ  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ที่จดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กดเีด่น  
ระดบัอ าเภอ  และระดบัจงัหวดั  แยกเป็น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ที่ จ ัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กดีเด่น  

ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  
ผู้วิจ ัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
เชี่ยวชาญชุด เดิมตรวจสอบ   น าไป
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  แล้ววิเคราะห์
ขอ้มลูแบบสมัภาษณ์  โดยการวเิคราะห์
เนื้อหา  โดยน าขอ้มลูมาเรยีบเรยีงและ
จ าแนก  น าเสนอผลการวจิยัโดย  การ
พ ร ร ณ น า วิ เ ค ร า ะ ห์   ( Descriptive  
Analysis) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.  สภาพป ัจ จุ บันขอ งการ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ  
“น้อย”  ด้านที่มรีะดบัปฏบิตัิน้อยที่สุดคอื  
ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน  รองลงมา  คอื  ด้าน
บุคลากร  ดา้นอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภยั  และดา้นวชิาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร  ด้านการบรหิาร
จดัการทัว่ไป  มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 2.  ปญัหาการบรหิารจดัการ
ศูนย์พัฒนา เด็ก เ ล็ก   สังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบั  “มาก”  ดา้นทีม่ ี
ระดับปญัหามากที่สุดคือ  ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
รองลงมา  คอื  ดา้นบุคลากร  มปีญัหาอยู่
ในระดบัมาก  ด้านการมสี่วนร่วมและการ
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สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านวชิาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร   ด้านการ
บรหิารจดัการทัว่ไป  มปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ตามล าดบั 
 3.  ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปญัหาการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก  สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จงัหวดัขอนแก่น  ควรตัง้งบประมาณ
ส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจดัการและ
จดัสรร  ครูผู้ดูแลเดก็ให้เพยีงพอต่อ
จ านวนนักเรยีน  ควรจดัให้มสีถานที่จอด
รถรบั-ส่งเด็กเล็กที่สะดวกปลอดภัย  มี
มาตรการป้องกนัอคัคภียั  ควรสนับสนุน
และส่งเสรมิให้บุคลากรศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็จดัท าแผนการจดัประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง  ควรให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็ก เ ล็ก ในการจัดกิจกรรมส่ ง เส ริม
คุณภาพผูเ้รยีน 
 4.  แนวทางการบรหิารจดัการ
ศูนย์พัฒนา เด็ก เ ล็ก   สังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น
แต่ละดา้นสามารถสรปุ  ไดด้งันี้ 
   4.1.  ดา้นการบรหิารจดัการ
ทัว่ไป  มแีนวทางการบรหิารจดัการดงันี้  
1.  มกีารจดัท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  มกีาร
ปฏิบัติ ต ามแผน   มีก า รต ร วจสอบ
ประเมนิผล  และแก้ไขปรบัปรุง  2.  
ส่ง เสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  พร้อมทัง้มี

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้
หน่วยงานตน้สงักดัทราบ   
   4.2  ด้านบุคลากร  มี
แนวทางการบรหิารจดัการดงันี้  1.  มี
การจดัท าแผนงานบุคลากร  2.การสรรหา
บรรจ ุ และแต่งตัง้ต้องคดัเลอืกบุคลากรที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่ง  3.  มี
การนิเทศ  ก ากบั  ตดิตามตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
     4.3  ดา้นอาคารสถานที่
สิ่ ง แวดล้อมและความปลอดภัย   มี
แนวทางการบรหิารจดัการดงันี้  1.
ส่งเสรมิการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ให้ได้มาตรฐานตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  2.  จดัสภาพแวดล้อมภายใน
หอ้งเรยีนใหเ้หมาะสม  3.ส่งเสรมิให้มี
สนามเดก็เล่นเครื่องเล่นพฒันาการต่างๆ  
อยา่งหลากหลาย  ทัง้ภายในอาคาร  และ
ภายนอกอาคาร  ทีถู่กสุขลกัษณะ   
   4.4  ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  มีแนวทางการ
บรหิารจดัการดงันี้  1.ส่งเสรมิให้ศูนย์
พัฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก จั ด ท า แ ผ นพัฒ น า
การศึกษา  มีการติดตามแผน  และ
ประเมนิผล  2.  ส่งเสรมิให้มกีารจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.5  ดา้นการมสี่วนร่วมและ
การสนับส นุนจากทุ กภ าคส่ ว น   มี
แนวทางการบรหิารจดัการดงันี้1.  มกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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โดยมตีวัแทนชุมชน  ผูป้กครอง  ศษิยเ์ก่า
เขา้ร่วมเป็นกรรมการ  2.  จดัใหม้กีาร
ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
เ พื่ อ ป รึ ก ษ า ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า   3.เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การจดัการศึกษา  และร่วมรบัรู้นโยบาย
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 
อภิปรายผล 
 สภาพปจัจุบันของการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัขอนแก่น  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั  “น้อย”  ดา้นทีม่ ี
ระดบัปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ดคอื  ดา้นการมสี่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
รองลงมาคอื  ดา้นบุคลากร  ดา้นอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
และด้ านวิช าการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร  ด้านการบรหิารจดัการทัว่ไป  
มรีะดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  เยาว
ลกัษณ์  เขยีวสวาส  (2551  :  83  -  84)  
ได้ท าการศึกษา  สภาพและปญัหาการ
ด าเนินงานจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของ
คณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
อ่างทอง  ผลการวจิยัพบว่า  สภาพ  และ
ปญัหาการด าเนินงานจดัการศึกษาระดบั

ปฐมวัยของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วน
ต าบลจงัหวดัอ่างทอง  สภาพการด าเนิน  
งานการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยโดย
รวมอยู่ในระดบัน้อย  เปรยีบเทยีบสภาพ
และปญัหาการด าเนินงาน  จดัการศกึษา
ระดับปฐมวยัของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลจงัหวดัอ่างทอง  โดยรวมตามระดบั
การศกึษา  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั  0.05  ส่วนสภาพการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
โดยรวมตามต าแหน่ง  แตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05  และ
ปญัหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยรวมตามต าแหน่งไมแ่ตกต่างกนั 
 ปญัหาและข้อเสนอแนะในการ
แกไ้ขปญัหาการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  จงัหวดัขอนแก่น  โดยภาพรวม
อยู่ในระดบั  “มาก”  ดา้นทีม่รีะดบัปญัหา
มากที่ สุ ด คื อ   ด้ า น อ าค า รส ถ านที่
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  รองลงมา  
คอื  ด้านบุคลากร  มปีญัหาอยู่ในระดบั
มาก   ด้ านก ารมีส่ ว น ร่ ว มแล ะกา ร
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านวชิาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร   ด้านการ
บริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ
ทัว่ไป  มีปญัหาอยู่ในระดับปานกลาง
ตามล าดบั  ซึ่งผลการ  วจิยัดงักล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ   จิติร ัต น์  
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แหย่งบุดดา  (2554  :  60  -  64)  ได้
ท าการศึกษา  การบริหารจัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู   จังหวัด
ขอนแก่น  ผลการวิจยัพบว่า  1)  โดย
ภาพรวมมสีภาพปญัหาอยูใ่นระดบั  “ปาน
กลาง”  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า
การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  มี
สภาพปญัหาอยู่ในระดบั  “ปานกลาง”  3  
ดา้น  คอืดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชนและ
การประชา  สมัพนัธ ์ ดา้นบุคลากร  ดา้น
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ยกเว้น
ด้านวชิาการและการจดัประสบการณ์แก่
เดก็  ด้านธุรการ  การเงนิ  และพสัดุ  มี
สภาพปญัหาอยูใ่นระดบั  “น้อย” 
 ผลการสมัภาษณ์แนวทางการ
บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ขอนแก่น  
  ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป  
1.  มกีารจดัท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  มกีาร
ปฏิบัติ ต ามแผน   มีก า รต ร วจสอบ
ประเมนิผล  และแก้ไขปรบัปรุง  2.  
ส่ง เสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  พร้อมทัง้มี
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้
หน่วยงานต้นสงักดัทราบ  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ  โสรดา  จติรฉาย  (2555  :  
157-158)  ได้ท า  การศกึษา  การศกึษา  
สภาพ  ปญัหา  และแนวทางการแก้ไข

ปญัหาการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ด้านการ
บริห า รจัดก า รศู นย์พัฒนา เด็ก เ ล็ ก  
ผลการวจิยัพบว่า  1.  การคดัเลอืก
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  มกีาร
ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  มกีารประชุมประชาคม
เพื่อส ารวจความต้องการของบุคคลใน
ชุมชนที่จะสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรม  
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนด
โครงสรา้งการบรหิารงานศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอย่างชดัเจน  มกีาร
ด าเนินการสรรหาและเปิดรบัสมคัรบุคคล
ที่มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสมในแต่
ละต าแหน่ง  ซึง่ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวุฒดิา้น
การศกึษา  ผู้น าทางศาสนา  ผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทน
ชุมชน  ผูแ้ทนผูป้กครอง  และผูแ้ทนครู
ผู้ดูแลเดก็  เขา้มาเป็นคณะกรรมการ  
และมกีารรายงานผลการสรรหาบุคคลที่
จะเขา้มาเป็นคณะกรรม  การศูนยพ์ฒันา  
เด็กเล็กในแต่ละต าแหน่งให้หวัหน้าส่วน
การศกึษา  หรอืผูอ้ านวยการกองศกึษา  
และผู้บรหิารรบัทราบ  เพื่อด าเนินการ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นคณะกรรมการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  2.  การบรหิาร
งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แต่ละ
ประเภท  มกีารประชุมวางแผนร่วมกบั
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คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  เพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง  3.  การ
จดัหาสื่อ  หนังสอื  วสัดุ  อุปกรณ์การ
เรยีนและอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง  มกีาร
วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการจดัหาสื่อ  
หนงัสอื  วสัดุ  อุปกรณ์การเรยีนและอื่นๆ  
ทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มในการจดัหาสื่อวสัดุ  อุปกรณ์  ใน
ภาคเรยีนต่อไป  4.  การเบกิจ่าย
งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  มี
การจดัท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายรบั–รายจ่ายในแต่ละโครงการ  มกีาร
จดัท าแผนการจดัพสัดุรายปี  มกีารจดัท า
บนัทกึการเบกิจ่ายงบประมาณของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ในแต่ละปีการศกึษา  และ
มกีารวางแผนก าหนดการรายงานผลการ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณของในแต่
ละสปัดาหใ์หห้วัหน้าส่วนการศกึษา  หรอื
ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  และผูบ้รหิาร
รบัทราบ 
  ด้านบุคลากร  1  มกีาร
จดัท าแผนงานบุคลากร  2.  การสรรหา  
บรรจ ุ และแต่งตัง้ต้องคดัเลอืกบุคลากรที่
มคีุณสมบตัิเหมาะสมกับต าแหน่ง  3.มี
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามตรวจ  สอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พชิติ  ชยัแสงแก้ว  (2554  :  91-92)  ได้
ท าการ  ศกึษา  แนวทางการพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสงักดัองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  สระแก้ว  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั

ก าแพงเพชร  ผลการวจิยัพบว่า  ดา้นการ
บรหิารบุคลากรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  มี
แนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี้  จดัให้มี
การส ารวจความต้องการของบุคลากรใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บุคลากรฝ่ายต่างๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  เพื่อน า
ความต้องการมาก าหนดในการวางแผน
ก าหนดปริมาณงานให้ เหมาะสมกับ
อตัราก าลงัที่มอียู่  มกีารจดัท าแผนงาน
บุคลากร  เช่น  แผนการพฒันาบุคลากร
ในสงักดั  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  ไดม้โีอกาสในการมสี่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาบุคลากร  ให้
บุคลากรภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กร่วม
เ ป็ น ก ร ร มก า ร คัด เ ลื อ ก ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก  
คดัเลอืกบุคลากรที่จ าเป็นเข้าปฏบิตัิงาน
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้องคดัเลือก
จากผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ  หรอืมวีุฒิ
การศึกษาที่จบทางด้านอนุบาลหรือ
การศึกษาปฐมวยั  มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ  เขา้มามี
ส่วนร่วมพิจารณาเป็นผู้ร่วมคัดเลือก  
จดัตัง้งบประมาณเพื่อให้บุคลากรศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้ศึกษาต่อในระดบัที่สูง
ครบทุกศูนย์และทุกคนเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้น  จดัฝึกอบรม
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง  ทัง้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถาบันอื่นที่ได้เปิดหลักสูตร
การฝึกอบรมส่งเสริมบุคลากรให้ได้ร ับ
การศึกษาต่อระดบัที่สูงขึ้นส าหรบัผู้ที่ยงั
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ไม่ถึงเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของสงักัด
ด้วยการจัดเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ  ก าหนดแผนงานการพฒันา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ใน
แผนต่างๆ  ของต้นสงักดั  บุคลากรของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใชส้ทิธกิารลา  เตม็วนั
ตามระเบยีบทีไ่ดก้ าหนดไว้  ควรใหโ้บนัส
ประจ าปีอย่างเท่าเทยีมและยุตธิรรม  การ
เบกิจ่ายเงนิเดอืนแก่บุคลากรศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ทีส่ะดวก  เปิดโอกาสใหบุ้คลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รบัเงินเดือน
ของบุคลากรตรงตามวุฒกิารศกึษา 
  ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่
สิ่ง แวดล้อมและความปลอดภัย   1.  
ส่งเสรมิการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ให้ได้มาตรฐานตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  2.  ส่งเสรมิให้มสีนามเดก็เล่น
เครื่ อ ง เล่ นพัฒนาการ ต่ างๆ   อย่ า ง
หลากหลาย  ทัง้ภายในอาคาร  และ
ภายนอกอาคาร   ที่ ถู ก สุ ข ลักษณะ  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จรรยา  วสิุทธิ
แพทย์  (2556  :  54)  ได้ท าการศึกษา
ปญัหาและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ในเขตอ าเภอโป่งน ้ารอ้น  จงัหวดั
จนัทบุร ี ผลการวจิยัพบว่า  แนวทาง
พฒันาด้านอาคาร  สถานที่  ควรมกีาร
ปรบัปรุง  ซ่อมแซมอาคารที่มอียู่เดมิให้
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ค ว า มป ล อ ดภัย  
โดยเฉพาะการติดมุ้งลวด  ปรับปรุง

ห้อ งน ้ า ให้ เหมาะสมกับตัว เด็ก เพื่ อ
สุขอนามยัที่ดีของเด็ก  แนวทางพัฒนา
ด้านสภาพแวดล้อม  ควรมกีารจดัท ารัว้
กัน้พื้นที่สนามหญ้าและสนามเดก็เล่นให้
เป็นสัดส่วน  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกดิขึน้  กบัเด็ก  และควรมกีารปรบัปรุง
ภูมทิศัน์ให้มคีวามสวยงาม  ร่มรื่น  โดย
การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  โดยรอบศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อส าหรบั
ที่จะเป็นแหล่งเรยีนรู้ตามธรรมชาติปรบั
พืน้สนามเดก็เล่นใหม้คีวามปลอดภยั 
  ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร  1.  ส่งเสรมิใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็กจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา  มี
การตดิตามแผน  และประเมนิผล  2.  
ส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  
สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  (2553)  เกี่ยวกบัมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ว่า  ในดา้น
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรว่า  
ควรจัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกบัพฒันาการและการเรยีนรู้
ของเดก็เป็นรายบุคคล   
  ด้านการมสี่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  1.  มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
โดยมตีวัแทนชุมชน  ผูป้กครอง  ศษิยเ์ก่า
เขา้ร่วมเป็นกรรมการ  2.  จดัใหม้กีาร
ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
เ พื่ อ ป รึ ก ษ า ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
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สถานศึกษา  สอดคล้องกรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  (2553)  เกี่ยวกบั
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  
ในดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร  
ควรจัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกบัพฒันาการและการเรยีนรู้
ของเดก็เป็นรายบุคคล  น ามาไตร่ตรอง  
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วม
ในการจดัประสบการณ์  ทัง้การวางแผน
สนับสนุน  สื่อการสอน  การเขา้ร่วม
กิจกรรมและการประเมนิพฒันาการและ
ยังกล่ า วถึงด้ านการมีส่ วนร่ ว มและ
สนับสนุนจากชุมชนว่า  ควรมกีารจดั
ประชุมชี้ แจง ให้ชุ มชนทราบให้ เห็น
ประโยชน์และความจ าเ ป็นของศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก   จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบเป็นระยะ  ๆ  เพื่อกระชบั
ความสมัพนัธ์  มกีารประสานงานและ
ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง  ๆ  รบัทราบ  เพื่อทีจ่ะมผีู้
เขา้มาช่วยเหลอืดา้นต่าง  ๆ  ได ้  โดย
การประชา  สัมพันธ์อาจท าได้หลาย
รปูแบบ  เช่น  จดัท าเอกสาร  คู่มอื  แผ่น
พบั  การออกไปเยีย่มบา้นเดก็  ฯลฯ  
และมกีารจดักิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง
ความคดิเหน็  การใหข้อ้มลูข่าวสารดา้น

การมสี่วนร่วมของชุมชนสถาบนัต่าง  ๆ  
ของชุมชน   
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ 
  1.1  เทศบาลและองค์การ
บรหิารส่วนต าบล  ควรให้การสนับสนุน
ด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีน  
  1.2  เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ควรจัดฝึกอบรม
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ใหม้ี
ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ ในหลักก ารจัด
การศกึษาปฐมวยัส าหรบัเดก็ อาย ุ3-5  ปี 
  1.3  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  ควรมกีารก าหนด
หลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะสนับสนุน
ในด้านการจดัการศึกษาให้เป็นแนวทาง
เดยีวกนั   
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยั
ครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรมกีารศกึษาเชงิ
คุณภาพเกี่ยวกับบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร ับรางวัลหรือศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ทีม่ผีลการปฏบิตัเิป็นเลศิ 
  2.2  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ควรน าผลการวจิยัน าไปใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน 
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