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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จําแนกตามสถานภาพและหน่วยงานที่สังกัด โดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 63 คน และ ผู้ปกครองเด็ก จํานวน 122 คน รวมท้ังสิ้น 185 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .08526 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รองลงมาคือ 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามลําดับ (2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     
 
คําสําคัญ : การบริหารงาน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
Abstract 
 The purpose of this study was to (1) Study the Problems of Early Childhood Development 
Center Administration Under Local Administrative Organization In Chalermprakeat District, Buriram 
Province (2) Compare the Problems of Early Childhood Development Center Administration Under 
Local Administrative Organization In Chalermprakeat District, Buriram Province classified by marital 
status, position, and affiliation .The sample is Personnel of the District Administrative Office of 63 
people and the parents of the 122 people including the end of 185 people who were used to  
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collect data was a questionnaire. The conviction was. 08,526 statistical methods used to analyze 
data were percentage, average, standard deviation. Testing the hypothesis with t-test. The results 
showed that: (1) Problems of Early Childhood Development Center Administration Under Local 
Administrative Organization In Chalermprakeat District, Buriram Province Overall is moderate 
Considering each side That all sides are moderate. Except for the participation and support of the 
community. In less the side with the highest average is in the building, followed by the 
environment and safety of personnel and administration. And academic activities and curriculum, 
respectively. (2) The comparative review of the personnel of the local administration and parents. 
Issues management, child development centers under the jurisdiction of local governments in the 
district honor. Buriram province. This study was the overall difference was statistically significant at 
the .05 level. (3) Compare the results of the review of local government staff and parents. Issues 
management, child development centers under the jurisdiction of local governments in the district 
honor. Buriram province BY agencies under different overall. The level of statistical significance. 05. 
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บทนํา 

การศึกษานอกจากจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว
ยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ด้าน ให้รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งผลให้การพัฒนาตัวเองและสังคมเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ ให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม ความดี 
มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะทํางานและคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข และสามารถปรับตนได้ในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยความสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจที่สําคัญที่จะกําหนด ทิศทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
สถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยืนยาวอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 43) 
 เด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญกลุ่มหนึ่งในการพัฒนาประเทศการเลี้ยงดูอย่างไรที่เด็ก
จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีฉลาดและมีความสุขเป็นที่ต้องการของพ่อแม่ชุมชนและสังคมฉะนั้นเด็กปฐมวัยจําเป็นที่จะต้อง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตั้งแต่ แรกเกิดไปจนถึงอายุ 5 ปีซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาประกอบกับแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อให้เด็ก
เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาคตการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือของ
ครอบครัวชุมชนศูนย์เด็กเล็กและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย(กรมการพัฒนาชุมชน, 2541 : 25) 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก  จึงได้เริ่มมีการ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน ตําบล ตามความต้องการและ ขดีความ สามารถของประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 
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เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหว่าง 3 - 6 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลของ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและคณะกรรมการสภาตําบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนใน
ด้านวิชาการและงบประมาณ ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้งการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากภายหลังได้มี
พระราชบัญญัติการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะกระจายกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพและความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกําลังและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้นๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการบริหารลงสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องถือเป็นหน้าท่ีหลักท่ีจะให้ความสําคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบ
ไปด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลถาวร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีสานเขต โดยได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเองตามอํานาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กในระดับ
ปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท้ังนี้ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบท จึงมีประชากรเด็กท่ีด้อยโอกาสและขาด
การดูแลเอาใจใส่ในการส่งเสริมและพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังที่ไม่มี
ความพร้อมเท่าท่ีควรคือมาตรฐานการดําเนินงานและบริหารจัดการ มีความแตกต่างทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม งบประมาณ บุคลากร  จึงเป็นไปได้ท่ีต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องการที่จะศึกษาว่าภาย
หลังจากท่ีได้มีการถ่ายโอนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น คณะกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษานํามาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จําแนกตาม สถานภาพตําแหน่ง และ หน่วยงาน ท่ีสังกัด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
 บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก จํานวน 185 คน จําแนกเป็น บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 63 คนและ ผู้ปกครองเด็กจํานวน 122 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1  เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยเป็นข้อคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ  

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามถึงปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากชุมชน  มีลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดับเป็น 5 ระดับดังนี้(บุญชม  ศรีสะอาด,2546 : 
99) 

ระดับ  5       หมายถึง       มีปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ระดับ  4       หมายถึง       มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  
ระดับ  3       หมายถึง       มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ  2       หมายถึง       มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ  1       หมายถึง       มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open - ended Form) เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการจัดกระทําข้อมูล  ผู้วิจัยดําเนินการ 
ดังนี้ 

1.การศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  
2.การศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.  เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ท่ีจําแนกตามตามสถานภาพและหน่วยงานที่สังกัดใช้ค่าสถิติ t-test แบบ 
Independent t-test กําหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05  

 4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดคําตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจก
แจงความถี่หาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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จําแนกตามสถานภาพตําแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน  
 4. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ท้ัง 4 ด้าน พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ ครูผู้ดูแลเด็กควรมีหน้าท่ีดูแลเด็กเพียงอย่างเดียว เพื่อความปลอดภัยของเด็กรองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมีน้อย และ ควรมีสถานที่ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อภิปรายผลดังนี้ 

1.  ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นภารกิจหลัก
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยต้องร่วมมือกันดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจําเป็นที่ผู้บริหารต้องบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีและ
เหมาะสม ซ่ึงผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทุกๆด้านทําให้การบริหารงาน
เกิดความคล่องตัวมากย่ิงขึ้นส่งผลให้ปัญหาในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ณิชมนต์  ปัทมเสวี 
(2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล ใน
จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า 

 1.1 ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น ทําให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น ส่วนผู้ดูแลเด็กก็มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีคุณวุฒิ
การศึกษาทางด้านการดูแลเด็ก การอนุบาล หรือการศึกษาปฐมวัย จึงทําให้การบริหารไม่เกิดปัญหาเท่าใดนักส่งผลให้
ปัญหาในการบริหารงานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ณิชมนต์ ปัทม
เสวี (2548 : 73 )ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
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1.2  ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลาย
แห่ง ยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศ การจัดห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน สนามเด็กเล่น สนามหญ้า ต้นไม้ ยังมีไม่
เพียงพอ ส่งผลให้ปัญหาในการบริหารงานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ ประเสริฐ บุญมี (2554:103)ได้ทําการศึกษา ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่
ในระดับปานกลาง 

1.3  ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกําหนด มีการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกระยะ มีการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การ
สอนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จงึทําให้ไม่เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเท่าใดนัก ส่งผลให้ปัญหาในการ
บริหารงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สุกัญญา จีนเกิด ( 2549 
: 85 ) ได้ทําการศึกษา ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

1.4  ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ปกครองได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาในการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย สอดคล้องกับ ณิชมนต์ปัทมเสวี (2548 : 73) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีผลการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดปทุมธานีด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับน้อย 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เก่ียวกับ
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานต่าง ๆให้สําเร็จลุล่วงตามภารกิจและความรับผิดชอบให้สําเร็จตาม
ระเบียบและทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยอาจมองข้ามปัญหาบางอย่างหรือ
อาจมองว่ายังไม่จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองเด็ก ทําให้ความ
คิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุกัญญา 
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จีนเกิด ( 2549 : 85 ) ได้ทําการศึกษา ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
ชลบุรี พบว่าปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามตําแหน่ง 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานของเทศบาลอาจมีความ
พร้อมในด้านทรัพยากรมากกว่าการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทําให้การบริหารงานของเทศบาลทําได้ง่ายและพัฒนาได้มากกว่าการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ส่งผลให้ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยรวมแตกต่างกันสอดคล้องกับ ภูวดล ภูอาภรณ์
(2552:101)ได้ทําการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
ยางตลาด จําแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ท้ัง 4 ด้าน พบว่า  ข้อเสนอแนะที่มีจํานวนมากท่ีสุด
คือ ครูผู้ดูแลเด็กควรมีหน้าท่ีดูแลเด็กเพียงอย่างเดียว เพื่อความปลอดภัยของเด็กรองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมีน้อย และ ควรมีสถานที่ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กสอดคล้องกับ ภูวดล ภูอาภรณ์ (2552: 92) ได้
ทําการศึกษา ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผู้ดูแลเด็กควรมีหน้าท่ีดูแลเด็กเท่านั้นไม่ควรปฏิบัติหน้าท่ี            
อย่างอื่น 
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
1. จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดห้องเรียนให้เป็นมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก จัดห้องเรียนให้มีแสง
สว่างเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

2. ควรมีการนําเอาเทคนิควิธีการใหม่ ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
3. ควรมีการประสานงานประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน และหน่วยงาน

ต่าง ๆ รับทราบ ในหลายรูปแบบและสมํ่าเสมอ  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก 
2. ควรศึกษาปัญหาความต้องการในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

อื่น ๆ 
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3. ควรศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเจาะลึกถึง
ปัญหา การแก้ไขและปัจจัยท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพต่อไป 
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