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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 463  คน แยกเป็นผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน101 คน 
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 113 คนและ
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 249 คน
เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร ศ ึก ษ า  ไ ด ้แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.33–0.86 และค่า
สัมประสิทธ์ิของความเที่ยง เท่ากับ 0.98 สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างโดยการทดสอบที (t-test for 
Independent samples) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F–test แบบ One way 
ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี 
โดยด้านที่มีการบริหารทรัพยากรสูงสุดคือ 
ด้ านการบ ริหารท รัพยากรงบประมาณ          
2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดอุดรธานี ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
อุดรธานี  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามขนาด พบว่า
ไม่แตกต่างกัน เ มื ่อ จ า แ น ก ต า ม สภ า พ 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

1 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์  วิทยาลัยลุ่มน้ าปงิ 
2 หัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน ้า อ าเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี
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เมื่อจ าแนกตามสภาพ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารทรัพยากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) 
to compare resource management issues in 
the Children Development Centers. under the 
Tambon Administration Organization Udon 
Thani Province and  2) to study the 
development of young human resources 
under the Tambon Administration 
Organizations in Udon Thani Province. The 
subjects in this study were 463 personnel 
working in B.E 2553 at the Tambon 
Administration Organizations in Udon Thani 
Province, -101 working as administrators, 
113 working as education administrators and 
249 working as education personnel. The 
estimated scale of queries with the 
discrimination between 0.33 to 0.86 and the 
coefficient of reliability of 0.98 was used for 
data analysis including frequency, percentage, 
mean, standard deviation and all were tested 
by testing the difference (t-test for 
Independent samples) and one-way analysis 
of variance (F-test and One way ANOVA) 
The findings were: 1) The administration 
sector of the Children Development Centers 
under the Tambon Administration 
Organizations in Udorn Thani Province that 

received the highest scores was that the 
management of the budget. 2) The 
management sector of the Children 
Development Centers in the Tambon 
Administration Organizations in Udorn 
Thani Province that had the most problems 
was the management of human resources.  3) 
In comparing the overall situation in 
administration of Children Development 
Centers in the Tambon Administration 
Organizations in Udon Thani Province in 
general were different with statistically 
significance. But when they were compared 
in terms of sizes, they were not different 
statistically significance.  When comparing 
in terms of the situation of problems, the 
management of the Children Development 
Centers by the Tambon Administration 
Organizations in Undon Thani Province, 
there were not different statistically 
significance. 
 
Keyword : Resource Management in the 

Child Development Center, Office Tambon 
Administration Organization 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ
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หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการ
ศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา 80 บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้ านการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง กับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึก มีความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ปลูกจิตส านึก
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2551)  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542 และที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
กรอบหลักในการท าการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบโดยมุ่งกระจายอ านาจการบริหารและ
ก าร จัดก า รศึ กษาจ ากส่ วนกล า งไป ยั ง
สถานศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ชุ ม ชน  ซึ่ ง มุ่ ง ห วั ง จ ะ ใ ห้ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม
ปร ะสิ ท ธิ ผ ล ในก า ร จั ดก า รศึ กษ าแล ะ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังที่
ปรากฏในมาตรา 39 ที่ระบุว่า  ให้กระทรวง
กระจายอ าน าจการบ ริหา รและการ จัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไป
ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง    
(วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์, 2551) 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลจัด
การศึกษาระดับก่อนปฐมวัยโดยได้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและได้รับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่างๆ ทั้งกรมการศาสนา กรมพัฒนา
ชุมชนและส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับการถ่ายโอน
ทั้งงบประมาณ บุคลากร อาคาร สถานที่และ
วัสดุ  อุปกรณ์  แต่ การบริหารท รัพยากร
ดังกล่าวยังพบปัญหาหลายอย่าง เช่น บุคลากร
มีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียง ขาดการ
ประสานงานที่ชัดเจนและขาดการวางแผน
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่มี
คุณภาพ ลักษณะดังกล่าวนี้ผู้บริหารและผู้ที่มี
ส่วน เกี่ ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้ทรัพยากรที่มี
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อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรและมี
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างไร (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2551) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึง
มีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการ
ที่จะสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้
ประโยชน์สูงสุด จึงได้ท าการศึกษาถึงการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี ว่า
มีการด าเนินการอย่างไร การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใช้
เป็นข้ อมู ลสารสน เทศ  ในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่และจัดหา
เพิ่มเติมโดยการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่ อ เป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ

บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหา
การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามต าแหน่งและขนาด
องค์การบริหารส่วนต าบล   

3. เพื่อน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง   
  1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
จ านวน 1,272 คน จ าแนกเป็น (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี, 
2553) 
 1.1.2 จ าแนกตามต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 301 คน 

2) ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 
311 คน 

3) บุ ค ล า ก รท า ง ก า รศึ ก ษ า
จ านวน 650 คน 
 1.1.1 จ าแนกตามขนาด ดังนี้ 

1) ขนาดเล็ก จ านวน 870 คน 
2) ขนาดกลาง จ านวน 402 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้
เป็น ผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบล
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
อุดรธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling, (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) รวมทั้งสิ้นจ านวน 463 คน โดยจ าแนกเป็น 
 2.1 จ าแนกตามต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 101 คน 
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2) ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 
113 คน 

3) บุ ค ล า ก รท า ง ก า รศึ ก ษ า
จ านวน 249 คน 
 2.2 จ าแนกตามขนาด ดังนี ้

1) ขนาดเล็ก จ านวน 267 คน 
2) ขนาดกลาง จ านวน 196 คน 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในก า รศึ ก ษ าค ร้ั งนี้  ผู้ ศึ ก ษ า ใ ช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม
สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับ
ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลและต าแหน่ง
มี ลั กษณะ เป็ นแบบตรวจสอบรายก า ร
(Checklist) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี 4 
ด้านมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

ต อ น ที่  3  แ บ บส อ บ ถ า ม แ บ บ
ปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี 

 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดอุดรธานี   

4.2 ผู้ศึ กษาท าหนั งสือขอความ
อนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อ ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับแบบสอบถามเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง 

4.3 ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม
จ านวน 463  ฉบับ  ติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้คืน จ านวน
463 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 5.2 วิเคราะห์สภาพการบริหาร
ทรัพยากรในศูน ย์พัฒนา เด็ก เล็ ก  สังกั ด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าค่า เฉลี่ยมาแปล
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ความหมายเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ต่อไปนี้    (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2553) 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติ
ในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ
ในระดับมาก    
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง 
 1.51  - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ
ในระดับน้อย 
 1.00  - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ
ในระดับน้อยที่สุด 
 5.3 วิ เคราะห์ปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรในศูน ย์พัฒนา เด็ก เล็ก  สังกั ด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และน าค่า เฉลี่ยมาแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ต่อไปนี้    (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2553 ) 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดับมาก   
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง 
 1.51  - 2.50 หมายถึง  มีปัญหาใน
ระดับน้อย 
 1.00  - 1.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดับน้อยที่สุด 
 5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี 

จ าแนกตามขนาด โดยการทดสอบที(t – test  
แบบ Independent  samples)  
 5.5 วิ เคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานีจ าแนกตาม
ขนาด โดยการทดสอบที (t – test แบบ 
Independent samples 
 5.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อสภาพ
การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test 
แบบ One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ ่
 5.7 วิเคราะห์เปรียบเทียบบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อปัญหา
การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test 
แบบ One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่  
 5.8 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
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ต าบล จังหวัดอุดรธานี  โดยวิ เคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารทรัพยากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติ
สู ง สุ ด คื อ  ด้ า น ก า รบ ริ ห า รท รั พ ย า ก ร
งบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่เห็นว่ามี
การปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล   
 2. ปัญหาการบริหารทรัพยากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณและค่าต่ าสุด คือ ด้าน
การบริหารทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์   
 3 .  ก าร เป รียบ เที ยบสภาพการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
จ าแนกตามขนาด โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ 1 ด้าน คือ
ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ ส่วนด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลและด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณ์ไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี
จ าแนกตามขนาด โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการบริหาร
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ 1 ด้าน คือ
ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ ส่วนด้าน
การบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ไม่
แตกต่างกัน   
 6. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 

  7. แนวทางในการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี   มีดังนี้ 
สถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความถนัดความ
ต้องการและความรู้ความสามารถ ให้โอกาส
แก่ บุ ค ล า กรมี ค ว า ม เป็ น อิ ส ระ ในก า ร
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ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
มีการสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความ
คิด เห็นในการปฏิบั ติ งานได้อ ย่าง เต็มที่
ตระหนักถึงความพึงพอใจในการมอบหมาย
งานและการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมี
การจัดท าแผนงานเกี่ยวกับการใช้วัสดุอปุกรณ์
ตามความต้องการของบุคลากร ควรมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรการในการวิเคราะห์และ
วางแผน การ จัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ 
วิธีการจัดซื้อและแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้
เป็นไปตามความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงาน ควรมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ ควรให้บุคลากรของหน่วยงานมี
ส่วนในการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการระดมงบประมาณ
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนา
การศึกษา ควรมีการจัดสรร การใช้อาคาร
สถานที่ต่างๆ ตามความต้องการและความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรมีการส ารวจ วิเคราะห์
สภาพความพอเพียงของอาคารสถานที่ ควรมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่อยู่เสมอ   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี
พบประเด็นที่ น่ าสนใจ ผู้ศึกษา จึงได้น า
ประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดย
กลุ่ ม ตั วอ ย่ า งที่ ตอบแบบสอบถาม เป็ น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร

การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ
และปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเล็กมากกว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลาง 
 2. สภาพการบริหารทรัพยากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท า
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นถ ือปฏิบ ัต ิ  ในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติ
และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ นิตยา พรมเกตุ 
(2552) ได้ศึกษาศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  สรุปผลการศึกษา
พบว่า สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
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ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส่วนด้าน
ที่มีก ารปฏิบัติ ต่ าสุ ดคื อด้ านการบริหาร
ทรัพยากรทางกายภาพ และยังสอดคล้องกับ
งานศึกษาของทองกร จิตรสิงห์ (2550) ได้
ศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี  สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมี
ศักยภาพด้านโครงสร้างองค์กรด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณและด้านสถานที่ส าหรับจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ระดับมาก   
 3. ปัญหาการบริหารทรัพยากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับน้อย โดย
ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ  ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณ  ส่วนด้านที่มีปัญหา
ต่ าสุดคือ  ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณ์ ทั้งอาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้แนวทาง
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาไว้
ในหมวด 8 มาตรา 58 ดังนี้ ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน  ทั้งจากรัฐ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผู้จัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริจาค
ทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา
และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้ จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น
ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ ง เส ริมและให้แรง จูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าวโดยการสนับสนุนการ
อุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้น
ภาษี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 
2551) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิตยา  
พรมเกตุ (2552) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ า เภอภู เ วียง  จังหวัดขอนแก่น  สรุปผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ 
ด้ านการบริหารท รัพยากรทางกายภาพ 
รองลงมาคือ  ด้ านการบริหารทรัพยากร
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การเงิน ส่วนด้านที่เห็นว่ามีปัญหาต่ าสุด คือ 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ตามความถนัด ความต้องการและความรู้
ความสามารถ 

2. ให้โอกาสบุคลากรมีความเป็น
อิ สร ะ ในก า รปฏิ บั ติ ง าน และ ใ ห้ค ว า ม
ช่วยเหลือ สนับสนุนเมื่อมีปัญหา 

3. มีการมอบหมายงานในหน้าที่โดย
มีหลักฐานค าสั่งที่ชัดเจน 

4. สนับสนุนให้บุคลากรแสดงความ
คิด เห็นในการปฏิบั ติ งานได้อ ย่าง เต็มที่
ตระหนักถึงความพึงพอใจในการมอบหมาย
งานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. ควรมีการจัดท าแผนงานเกี่ยวกับ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามความต้องการของ
บุคลากร 
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