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บทคดัย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอบา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ และ 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ

ศึกษาและผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในเขตอาํเภอ

บา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยจาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ในกรอบงานตาม

มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  ดา้นบุคลากร  ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  ดา้นวิชาการและกิจกรรม  ตาม

หลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  และดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 

ABSTRACT 

The objective of  this  research  was to study and compare the existing problems and needs in the 

implementation of Early Childhood Development Center of  Local Administrative Organization in Bankrout District 

Buriram Province from the opinions of the Academic Educators and the care givers in conventional implementation 

standard of Early Childhood Development Center of  Local Administrative Organization , concerning 6 related 

aspects:1) Early Childhood Development Center Administrative management, 2) personnel, 3) the building and 

environment,4) the academic and curriculum activities, 5) the participataion  and support from all sectors,6) the  

Promotion  of  early childhood   development network. 

 

 

 

คาํสําคญั:  ปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  

Key Word: Problem  of   Early  Childhood  Development  Center of  Local  Administrative  Organization    
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 บทนํา 

 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของสังคม

และประเทศชาติ  สังคมใดและประเทศชาติใดจะ

เจริญก้าวหน้าหรือได้รับการพฒันามากน้อยเพียงใด

ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของประชากรของสังคมเท่านั้น และ

คุณภาพของประชากรทุกสังคมย่อมข้ึนกบัการศึกษา

ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่เยาวว์ยั  การ

อบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยัมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก   เน่ืองจากเด็กปฐมวยัเด็ก

เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสําคญัยิ่งต่อการพฒันา

ประเทศ และนับเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีค่ามากท่ีสุด  

เด็กช่วงวยัแรกเกิดถึง 6 ปี ระบบประสาทและสมองจะ

เจริญเติบโตในอตัราท่ีสูงสุด  คือประมาณร้อยละ80 

ของผูใ้หญ่ปกติ เป็นช่วงท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตใน

ทุกด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญามากสูงสุด ถือเป็นจังหวะทองของการ

วางรากฐาน   การพัฒนาในทุกด้านให้กับเด็ก การ

อบรมเ ล้ียงดูและการให้การศึกษาแก่ เด็กว ัย น้ี มี

ความสําคญัมาก  เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเป็นวยัเร่ิมตน้

แห่งการเรียนรู้ และมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ใน

ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆตวั  จากการอบรมปลูกฝังสร้างเสริม

พฒันาการทุกดา้นให้แก่เด็กปฐมวยัไดเ้จริญเติบโตเต็ม

ศกัยภาพในช่วงอายน้ีุ จะเป็นรากฐานท่ีดีท่ีจะให้เด็กได้

เจริญเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี  เฉลียวฉลาด  

คิดเป็น ทาํเป็นและมีความสุขมากกวา่การปลูกฝังสร้าง

เสริมในช่วงอ่ืน   การจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั 

เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งใน      การ

วางรากฐานความรู้ของเด็กสาํหรับการศึกษาในระดบัท่ี

สูงข้ึนไป  ซ่ึงการจัดการศึกษาในวยัน้ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญาท่ี เหมาะสม  โดยคํา นึง ถึ ง

ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพ่ือ

พฒันาเด็กให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดงันั้นเม่ือการจดั

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยัเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน

การท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดความ

สมบูรณ์ในทุกดา้น  จึงจาํเป็นท่ีทุกภาคส่วนของสังคม

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  หน่วยงาน  

องคก์รสนบัสนุนต่าง ๆ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้น

การพฒันาเด็กจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกั

ถึงความสําคญัของการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง    

   ดงันั้นวิจยัน้ีไดเ้ห็นความสาํคญัของปัญหา

ในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สําหรับเป็น

แนวทางให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดน้าํขอ้มูล

ไปวางแผน  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 

2. วตัถุประสงค์  

  1.  เ พ่ือศึกษาปัญหาการดําเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษา

และผูดู้แลเด็ก  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงาน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 

3.  วธีิการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
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ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  

ประกอบดว้ย  นกัวิชาการศึกษา  และผูดู้แลเด็กสังกดั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอบา้นกรวด  

จัง ห วัด บุ รี รั ม ย์   จํา น ว น  1 0 5  ค น  จําแ น ก เ ป็ น  

นักวิชาการศึกษา  จํานวน 35 คน และผู ้ดูแลเด็ก  

จาํนวน 70  คน  (สาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอบา้นกรวด  : 

2553) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กําหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของเครจซีและมอร์แกน  

(Krejcie & Morgan) ประสิทธ์ิ (2542) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

เป็น นักวิชาการศึกษา  จาํนวน 31 คน และผูดู้แลเด็ก

จาํนวน 59 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน  90  คน  แลว้ทาํการ

สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)  

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 3 ลกัษณะ คือแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open- ended 

Form) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ( t-test)  และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักวิชาการศึกษาและผูดู้แลเด็กเก่ียวกับ

ปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  จาํนวน 40

ขอ้  แบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั  คือ มากท่ีสุด  

ม า ก   ป า น ก ล า ง   น้ อ ย   น้ อ ย ท่ี สุ ด แ ล ะ ไ ด้ นํ า

แบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try Out)  กบันกัวิชาการ

ศึกษาและผูดู้แลเด็กสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง   จาํนวน  30 คน  เพ่ือหาค่าความ

เ ช่ือมั่น   (Reliability)   ของแบบสอบถามโดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏวา่แบบสอบถาม

มีค่าความเช่ือมั่น .9353 ซ่ึงมีค่าสูงและผ่านเกณฑ์

สามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัได ้        

   3.3  การวเิคราะห์ 

   วิจัยน้ีใช้วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี  

หาค่าร้อยละเสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจาํนวนและ

ร้อยละ (Percentage) เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบ

คาํอธิบาย  วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย  (Mean)  และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) การ

แปลความหมาย และจัดอันดับ    เกณฑ์ในการแปล

ความหมายข้อมูล  การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  

( Mean)   ไ ด้กํ า ห น ด ข อ บ เ ข ต ข อ ง ค่ า เ ฉ ล่ี ย ดัง น้ี                                

( บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 100)   4.51 – 5.00  มี

ปัญหาในระดบัมากท่ีสุด   3.51 – 4.50 มีปัญหาใน

ระดบัมาก    2.51 – 3.50   ปัญหาในระดบัปานกลาง   

1.51 – 2.50 มีปัญหาในระดบันอ้ย   1.00 – 1.50 มี

ปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

4.  สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการจาการวิจยัท่ีนักวิชาการศึกษาและ

ผู ้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับปัญหาในการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ในเขตอาํเภอบา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการ  ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็และดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวัย   รอง ลงม าคือ  ด้าน การ มี ส่วนร่วมแล ะ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

คือ ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

            2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา

ในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของนักวิชาการ
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ศึกษาและผู ้ดูแลเด็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์ 

จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง และตามประสบการณ์

ในการปฏิบติังานพบว่า ทั้ งโดยรวมและรายดา้น ทุก

ดา้นไม่แตกต่างกนั 

5.  การอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาในการดาํเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินใน

เขตอาํเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย  ์  ผูว้ิจัยได้นํา

ป ร ะ เ ด็ น ท่ี น่ า ส น ใ จ ม า อ ภิ ป ร า ย ผ ล    ไ ด้ดั ง น้ี 

              5.1  ปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ พบวา่มีปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าภายหลัง ท่ี รัฐบาลได้มีนโยบาย

กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งไดรั้บการถ่ายโอนหน่วยงานให้

ทาํหน้าท่ีจัดการศึกษาด้านปฐมวยัหรือท่ีเรียกว่าศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ

แห่ง มี อิสระในการ ท่ีจะบริหารจัดการงานด้าน

การศึกษาปฐมวยั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับบริบทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้มี

ปัญหาใน การดําเนินงานของนักวิชาการศึกษาและ

ผู ้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของสุกัญญา  (2549) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 

ปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั

พบว่า ปัญหาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัญหา

ในการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า ด้านบริหารจัดการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็มีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืน พบวา่ มีปัญหา

ในการดําเนินงานๆ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินยงัมี

วิสัยทศัน์ เห็นความสาํคญัในการจดัการศึกษาปฐมวยั

และมีนโยบายท่ียงัไม่ชดัเจนใน   การสนับสนุนการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

รวมทั้งการบริหารจดัการงบประมาณยงัไม่เพียงพอ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระมหาอมัพร  (2545) ท่ีได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพร้อมในการจัดการศึกษาก่อน

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัด

การศึกษาบริเวณสถานท่ีคบัแคบ ห้องเรียนไม่เพียงพอ 

ทั้ งน้ีเพราะขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก

หน่วยงานตน้สงักดั 

5.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา

ในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของนักวิชาการ

ศึกษา และผูดู้แลเด็ก ท่ีมีสถานภาพตาํแหน่งต่างกัน 

พบวา่ มีความคิดเห็นต่อปัญหา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีปัญหา

ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักวิชาการศึกษา

และผูดู้แลเด็กมีพนัธกิจท่ีตอ้งปฎิบติัร่วมกนัในการท่ีจะ

พฒันาส่งเสริมให้เด็กท่ีเขา้รับการศึกษาท่ีศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของสมบติั  (2543)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัญหา

การดําเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั 

จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เจา้อาวาสและครูพ่ี

เล้ียง ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการ

ดาํเนินงานศูนย ์เม่ือจําแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง 

พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมสุข   (2547)  ได้
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ศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการ 6 ดา้น ในการพฒันาเด็ก

ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั  จังหวดับุรีรัมย ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านท่ีมีความต้องการระดับมาก 3 

ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านบุคลากร และด้าน

การบริหารจดัการ ส่วนอีก 3 ด้านมีความตอ้งการใน

ระดับปานกลาง คือ ด้านงบประมาณ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองและชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะด้านความ

ตอ้งการ  คือ  ตอ้งการให้มีบริเวณรอบ ๆ  อาคารเรียน

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่เด็กทุกคน  ตอ้งการให้

เด็กไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  ตอ้งการให้

ครูพ่ีเ ล้ียงมีความตั้ งใจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ  จัดประสบการณ์แก่ เด็กได้อย่าง

เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเด็กและตอ้งการให้

ชุมชนให้ความสําคัญและเข้า ร่วมกิจกรรมอย่าง

สมํ่าเสมอทุกภาคเรียน  

5. 3  เปรียบเทียบปัญหาในการดาํเนินงาน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ของนกัวชิาการศึกษาและผูดู้แลเด็ก  

ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั โดยรวมมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั  ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวา่ นกัวชิาการศึกษาและผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่

มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการดําเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัและไดรั้บทราบแนวทางการดาํเนินงาน

เ ก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 

บุปผา  (2542) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาการ

จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 

จังหวดัจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า  เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์

บริหารน้อยกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์บริหารมาก 

ผูบ้ริหารทั้งสองกลุ่ม มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สัมฤทธ์ิ (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล ในการบริหารจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  จังหวัดนครปฐ ม 

ผลการวิจัยพบว่า คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วน

ตาํบล จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหาร

จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในภาพรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น เรียงอนัดบัตามค่าเฉล่ีย

สูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงบประมาณ 

ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้น

การบริหารงานวิชาการ และเม่ือเปรียบเทียบจาํแนก

ตาม เพศ ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งและขนาด

องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีคณะผูบ้ริหารปฏิบติังาน 

พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

 5.4   ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด

เก่ียวกับปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอบา้น

กรวด จังหวดับุรีรัมย์  พบว่านักวิชาการศึกษาและ

ผูดู้แลเด็กให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด 

จาํแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

   5. 4.1  ด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก ผูบ้ริหารท้องถ่ินยงัไม่ให้ความสําคญัในการ

พฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเท่าท่ีควร และการจัดสรร

งบประมาณให้ย ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย ังน้อย ไม่

เพียงพอในการดาํเนินงานจดักิจกรรมภายในศูนย ์ ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินบางคน ยงัขาดวสิยัทศัน์

ในการพัฒนางานด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย  

มองขา้มความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
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ตั้ งแต่วยัเด็ก และให้ความสําคัญในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานมากกวา่ท่ีจะพฒันาคน ซ่ึงกระทรวง

สาธารณสุข (2546:2) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการ

พฒันาเด็กไวว้า่  การพฒันามนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ

จาํเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา และโดยเฉพาะ

ช่วงปฐมวยัถือเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 

     5.  4.2   ด้านบุคลากร ผู ้ดูแลเด็กเล็กท่ี

ปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางคน ยงัขาดความรู้ 

ความเขา้ใจในงานดา้นวิชาการ การจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์  การจัดทําหลักสูตร และการผลิตส่ือ 

สําหรับการเรียนการสอน หรืองานธุรการท่ีเก่ียวกับ

ผูเ้รียน  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารจัดการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนั้น ครูผูส้อนบางคนไม่ได้สําเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาปฐมวยัโดยตรง    ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของวีระ  (2542 ) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพ

ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สังกดักรมการพฒันาชุมชน ในจงัหวดั

ขอนแก่น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลือชยั  ( 2546 

) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การจัดการศึกษาปฐมวัยของ

องค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตจังหวดันครปฐม 

ผลการวิจยั พบว่าสภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดันครปฐม อยู่

ในระดบัมากทุกเร่ือง ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

คือ ดา้นครูพ่ีเล้ียงหรือครูผูส้อนขาดความรู้ ความเขา้ใจ

เร่ืองการจดัการศึกษาปฐมวยัทั้งดา้นหลกัสูตร    การจดั

กิจกรรม การวดัและประเมินพฒันาการของเด็ก ยงัไม่

มีอาคารสถานท่ีเป็นของตนเอง ขาดงบประมาณส่ือ

อุ ป ก ร ณ์แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น สน าม สํา ห รั บ เ ด็ ก  ก า ร

ประชาสมัพนัธ์ส่ือสารกบัผูป้กครองมีนอ้ยเกินไป 

                   5. 4.3  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั ส่วนใหญ่อาคารเรียนของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร มีบริเวณคบัแคบ 

ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการจดักิจกรรมสาํหรับ

เด็ก พ้ืนท่ีใชส้อยยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสัดส่วน ห้องนํ้ า 

ห้องสุขา ยงัไม่สะอาดหรือถูกสุขลกัษณะ  ทั้ งน้ีอาจ

เป็นเพราะขอ้จาํกดัของงบประมาณไม่เพียงพอในการ

ดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหรือสร้าง

อาคารเรียนหลงัใหม่ให้มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่เดิม และ

ยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความสะอาดของอาคารเรียนเป็นประจํา สมํ่าเสมอ 

รวมทั้ งจาํนวนเด็กในแต่ละศูนย์ก็มีค่อนขา้งมาก ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ียากต่อการดูแลและควบคุมดูแลรักษาบริเวณ

โดยรอบของอาคารเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

พระมหาอาํพร ( 2545 ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพร้อม

ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                   5.  4.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลกัสูตร ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับงานวิชาการไวว้่า ผู ้ดูแลเด็กบางคนยงัขาด

ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานด้าน

วชิาการ การจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์  การจดัทาํ

หลกัสูตร และการผลิตส่ือ สําหรับการเรียน การสอน 

ส่งผลใหผ้ลของการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงั

ไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครองเท่าท่ีควร  ซ่ึงอาจเกิด

จากปัญหาหลายอย่าง เช่น  ครูผูส้อนบางคนไม่ไดจ้บ

การศึกษาวชิาปฐมวยัโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวรีะ  ( 2542 ) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั

กร มก าร พัฒ น าชุมชน ใ นจังห วัด ข อน แก่ น ผ ล

การศึกษาพบวา่ ผูดู้แลเด็กขาดประสบการณ์และทกัษะ
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ในการทาํงาน จึงตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ิมเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส  

(2544)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การดาํเนินงานศูนยอ์บรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ในวดั ของอาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

ผลการศึกษาพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ไม่เป็นไปตามตารางกิจกรรมประจาํวนั และครูพ่ีเล้ียง

ขาดประสบการณ์ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

เด็ก และได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือ จัดส่ง

เอกสารหลกัสูตรให้ไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ครูพ่ี

เล้ียงควรจดักิจกรรมให้เป็นไปตามตาราง เพ่ือให้เด็ก

ได้รับพัฒนาการครบทุกด้าน และให้มีหารอบรม

เก่ียวกบัการดูแลเด็กและการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนแก่ครูพ่ีเล้ียงก่อนเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง

และเป็นระบบ 

5.4.5  ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจาก

ทุกภาคส่วน ส่วนใหญ่ผูป้กครองและชุมชนไม่ค่อยให้

ความสําคญัและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากผูป้กครองและชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งออกไป

ประกอบอาชีพไม่ค่อยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จดัข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พระมหาอมัพร  ( 2545 )ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพร้อม

ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนตาํบล  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา

และอุปสรรคในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ มี  การระดม

การมีส่วนร่วมจากผูป้กครองและชุมชนน้อย และการ

ประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง และส่วนใหญ่มีความตอ้งการ

ให้ชุมชนให้ความสําคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน รวมทั้งการให้การสนับสนุน ช่วยบริจาค

ส่ิงของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลือชยั  ( 2546 ) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง การจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ในเขตจงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหา

และอุปสรรคท่ีพบคือ มีการประชาสัมพนัธ์ส่ือสารกบั

ผูป้กครองนอ้ยเกินไป ผูป้กครองใหเ้วลาดูแลช่วยเหลือ

ส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียน 

5.4.6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัขาดการสนับสนุนดา้น

งบประมาณ การประสานงานด้านต่าง ๆ ทั้ งภายใน

องคก์รเดียวกนั ต่างองคก์รและผูป้กครอง  รวมทั้งการ

ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ตามกระบวนการวางแผน ลง

มือปฏิบติั ตรวจสอบ และนาํมาปรับปรุง ( PDCA) ยงั

ไม่ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  การอบรมหรือประสานงาน

เครือข่ายบางคร้ังล่าช้าและได้รับขอ้มูลทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของประพนัธ์  ( 2546 ) 

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ

ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดักรมการพฒันา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า  การ

สนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนอยู่ในระดบักลาง  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานและการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานชุมชน สามารถร่วมกนัทาํงานได ้คิดเป็นร้อย

ละ 40.50 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วน

ปัญหาดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ มีงบประมาณค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูป้กครองเด็ก

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไดรั้บการสนับสนุนจาก

ทางราชการน้อยเกินไป  และสอดคลอ้งกับงานวิจัย

ของHakanen (1975 )ได้สํารวจความคิดเห็นของ

ผู ้ปกครองและกลุ่มนักวิชาการศึกษา  โดยใช้กลุ่ม

ตวัอย่างในรัฐเซาท์ตาโกตา  พบว่า ผูป้กครองยงัขาด

ความรู้ท่ีเพียงพอเก่ียวกับความเป็นไปของโรงเรียน

และการศึกษา โดยไดเ้สนอแนะให้มีการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนให้มากข้ึน  การขาดขอ้มูล 
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ข่าวสาร และการติดต่อภายในชุมชน ทาํให้ผูป้กครอง

ขาดความสมัพนัธ์กนัภายในชุมชน 

6.   สรุปผลการวจิยั 

6.1   ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

6.1.1   จากการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอบา้น

กรวด  จังหวดับุรีรัมย์  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาในการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สังกัด

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอบา้นกรวด  

จังหวดับุรีรัมย์  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  

6.1.2   เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาในการดํา เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

นกัวชิาการศึกษาและผูดู้แลเด็ก  สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ในเขตอาํเภอบา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่งและประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมและราย

ดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 6.1.3  ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

เก่ียวกับปัญหาในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ของนักวิชาการศึกษาและผู ้ดูแลเด็ก  สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอบา้นกรวด   จงัหวดั

บุรีรัมย ์ มีดงัน้ี     บทบาทของผูบ้ริหาร เก่ียวกบัการ

บริหารงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินทุกแห่ง เพ่ือหาช่องวา่งระหวา่งการบริหารงาน

ปกครองส่วนท้องถ่ินและการจัดการศึกษาให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐาน และ การศึกษาบทบาทของ

ชุมชนในการจดัการศึกษาปฐมวยั   ควรมีการทาํวิจยั

เชิงคุณภาพเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

     6.2.1   ควรมีการศึกษาบทบาทของ

ผูบ้ริหาร เก่ียวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในเขตอาํเภอบา้น

กรวด จังหวัดบุรีรัมย์เ พ่ือหาช่องว่างระหว่างการ

บริหารงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการจดัการศึกษา

ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน 

6.2.2   ควรมีการศึกษาบทบาทของชุมชนใน

การจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอบ้านกรวด 

จงัหวดับุรีรัมย ์

6.2.3   ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบั

แนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอบ้านกรวด 

จงัหวดับุรีรัมย ์

กติตกิรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ใน

การศึกษาหลกัสูตรคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต  ซ่ึงผูเ้ขียน

ใคร่ขอขอบคุณ 

 ผศ.ดร.สงวน   ทรงวิวฒัน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ค ําแนะนํารวมทั้ ง

ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีไดมี้ส่วน

ช่วยใหง้านวจิยัดงักล่าวน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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หาบัณทิต  (สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา). 

บุรีรัมย:์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย.์ 

ประพนัธ์  ทองสีดํา. 2546. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
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