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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีด าเนินงานวิจัยมี 2 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ููใใหใขใอมูลหลัก คือ ููใเชี่ยวชาญ จ านวน   คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ขใอมูลดใวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ปลัดหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 2) นักวิชาการศึกษาหรือููใที่ท าหนใาที่ดูแลเรื่องการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ครู
ููใดูแลเด็กเล็ก วิเคราะห์ขใอมูลโดยใชใ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ูลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ บริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุป
โดยภาพรวม มีการส ารวจและวิเคราะห์ความตใองการดใานบุคลากรที่มีความรูใความสามารถและมีส่วนนใอยที่มีการ
ส ารวจวิเคราะห์งบประมาณ 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่อยมีงบประมาณในการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความร่วมมือ และ 3) แนวทางการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยโดย
ภาพรวม พบว่า 1) ดใานการวิเคราะห์สภาพ/ความตใองการ สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 
ขใอ 2) ดใานการวางแูนด าเนินงานร่วมกับ คณะููใบริหาร สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษ า มี 3 ขใอ 
3) ดใานการประชุมููใปกครองและเครือข่ายููใปกครอง สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 4) 
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การด าเนินการตามแูนงาน สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ และ 5) การติดตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงาน สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา, แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate state, problems and administration resource way 
education trend of education management of Child Development Centers under Local 
Administrative Organizations in Phranakhon Si Ayutthaya. The procedures are divided into 2 steps: 1) 
studying state and A Study on State, a problem and administration resource way education trend of 
Education Management of Child Development Centers under Local Administrative Organizations in 
Phranakhon Si Ayutthaya the sample is child development center, 1) a deputy or , support 
organization deputy administrates Tumbol part, 2) the technocrat or who perform take care about 
story the zero education develops the small children, 3) superintendent child teacher 92 amounts 
are example trick is total 276 persons 2 education trend administration resource way education steps 
of zero develop the small children be under an organization administrates Tumbol part in 
Phranakhon Si Ayutthaya province the researcher has checking justice manner technical step of 
administration resource way education trend of child development center the people who use be 7 
person experts a tool that use to is the questionnaire that the researcher establishes the statistics 
that use in the research be average and part value deviates the standard.  The  findings revealed 
that: 1) administration resource way education state of zero develop the small children be under an 
organization administrates Tumbol part in Phranakhon Si Ayutthaya province summarize by the 
overall image there is the patrol and analyse side personnel requirement who are omniscient the 
ability and participate a little that have the patrol analyse the budget, 2) administration resource way 
education problem of child development center  be under an organization administrates Tumbol 
part in Phranakhon Si Ayutthaya province summarize by the overall image not have the budget in 
the administration manages and the supporting from every part that relate the community in the 
locality not goes along, 3) resource mobilization of education management of child development 
center be under an organization administrates Tumbol part in Phranakhon Si Ayutthaya province the 
research result by the overall image meet that there is the ability in the lead goes to the practice is 
in the level most when consider lay a side that have the ability in the lead goes to the practice most 
be meeting guardian side and guardian network next be administration side follows the framework 
and a side that have the ability in the lead go to minimum practice be laying plans side operates to 
cooperate the management team. 
Keywords: State, Problems, Resource Mobilization of Education Management 
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1. บทน า 
 ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่ งที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาใหใบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไวใ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกใไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (5) 
ระบุว่า “ใหใมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ
ใน การจัดการศึกษา” มาตรา 42 ระบุว่า “ใหใกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และรวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทใองถิ่น” มาตรา 58 ระบุว่า “ใหใมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดใานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใชใจัดการศึกษา” [1]  
นอกจากนี้แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนทใองถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขใอ 8 นโยบาย
ดใานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาระบุว่า 
“ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิูล ทั้งดใานงบประมาณการเงิน 
ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและต่างประเทศ มาใชใจัดการศึกษาและจัดสรร
งบประมาณใหใกับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [2] 
 ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ู่านการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ รใอยละ  2.2  ท าใหใทราบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จะตใองด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใมีคุณภาพ
และไดใมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
อีกต่อไป จากการสัมภาษณ์ููใบริหารสถานศึกษา ครูููใดูแล
เด็กเล็ก และููใที่มีส่วนเกี่ยวขใองกับการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่ไดใด าเนินการตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นกระทรวงมหาดไทย บัญญัติไวใ 
อันเนื่องมาจากููใบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมี
หนใาที่ความรับูิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางท่านไม่ทราบว่า
กรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วนทใ อ งถิ่ น ไดใ จั ดสรร
งบประมาณในเรื่องใดใหใกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบใ าง 
งบประมาณที่ไดใรับการสนับสนุนไม่ไดใแยกรายละเอียด
ของงบประมาณอย่างชัดเจน ท าใหใเกิดความเขใาใจ
คลาดเคลื่อนว่างบประมาณที่ไดใรับเป็นหมวดรายจ่ายใด 
และพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งไม่ไดใบรรจุ
เรื่องงบประมาณทางการศึกษาที่ไดใรับจัดสรรจากกรม
ส่ง เสริมการปกครองส่วนทใองถิ่นไวใ ในแูนพัฒนา
การศึกษา แูนยุทธศาสตร์การพัฒนา และไม่ไดใปรากฏ
ไวใในขใอบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ไดใ
น าเสนองบประมาณตามขใอบัญญัติในแูนยุทธศาสตร์
การพัฒนาใหใกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทใองถิ่นทราบ 
ส่งูลใหใกรมส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นไม่ไดใรับขใอมูลที่
ถูกตใอง ส่งูลท าใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใรับการจัดสรร
งบประมาณครอบคลุมทุกรายการอย่างเพียงพอ โดยไดใ
จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวขใองมาใหใ คือ งบอาหาร
เสริม (นม) งบอาหารกลางวันนักเรียน และงบประมาณ
ค่าจัดการศึกษา (รายหัว) นักเรียนเท่านั้น นอกจากนี้
งบประมาณดังกล่าวที่ไดใรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีโอกาส
ไดใบริหารงบประมาณตามที่ตใองการ เพราะงบประมาณ
ไม่ไดใเบิกหักูลักส่งมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นููใด าเนินการจัดซื้อ จัดจใาง
ใหใทั้งหมด ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ โสรดา จิตรฉาย 
[3] ไดใท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแกใไขปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  ขอ งองค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต าบล  ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยพบว่า การบริหาร
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการส ารวจจ านวน
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เด็กแต่ละปีการศึกษาเพื่อเป็นฐานขใอมูลในการจัดตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงานตในสังกัด ขาดการจัดท าแูนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา แูนพัฒนาการศึกษาสามปี 
แูนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแูนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ไดใเบิกจ่ายเองจริงโดยมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นููใเบิกจ่ายงบประมาณแทน ซึ่งไม่เป็นไป
ต า ม วิ ธี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าดใวยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายไดใของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใชใจ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทใองถิ่น และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขใอง  
 จากเหตุูลดังกล่าวขใางตใน ููใวิจัยซึ่งมีต าแหน่งเป็นครู
ููใดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นว่าการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนตามวิธีการ
บริหารทรัพยากร 5 ขั้นตอน และทฤษฎีการบริหาร
ทรัพยากร 6M’s มาใชใในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ใหใสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตลอดจนพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ ไดใตาม
มาตรฐานการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทใองถิ่นที่ก าหนดไวใไดใอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิูล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหใการจัดการ 
ศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

พ.ศ. 2542 และแกใไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สั ง กั ด อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา การเก็บรวบรวมขใอมูล มีููใใหใขใอมูล
หลักคือููใเชี่ยวชาญจ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขใอมูลดใวยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา  
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
92 แห่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 92 แห่ง ครูููใดูแลเด็ก 
จ านวน 92 แห่ง วิเคราะห์ขใอมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
การเก็บรวบรวมขใอมูล จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 92 
แห่ง พรใอมหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ขใอมูล สามารถสรุปูลการวิจัยใน
ประเด็นที่ส าคัญไดใดังนี้ 
 4.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม มีการส ารวจ
และวิเคราะห์ความตใองการดใานบุคลากรที่มีความรูใ
ความสามารถและมีส่วนนใอยที่มีการส ารวจวิเคราะห์
งบประมาณ  
 4.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่อยมี
งบประมาณในการบริหารจัดการและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความ
ร่วมมือ 
 4.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยโดยภาพรวม 
พบว่า 1) ดใานการวิ เคราะห์สภาพ/ความตใองการ       
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ            
2) ดใานการวางแูนด าเนินงานร่วมกับ คณะููใบริหาร 
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ 
3) ดใานการประชุมููใปกครองและเครือข่ายููใปกครอง 
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 
4) การด าเนินการตามแูนงาน สรุปแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ และ 5) การติดตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงาน สรุปแนวทางการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ  
 

5. อภิปรายผล 
 5.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 ดใาน พบว่า ดใาน
การวิเคราะห์สภาพ/ความตใองการ มีการส ารวจและ

ว ิเ คราะห ์ความต ใอ งการด ใานบ ุคลากรที ่ม ีค วามรูใ
ความสามารถและประสานความสัมพันธ์ในการมีส่วน
ร่วมนใอย และในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา แหล่งเรียนรูใมีส่วนนใอยที่มีการส ารวจวิเคราะห์
งบประมาณ ส่วนมากไม่ไดใส ารวจหรือวิเคราะห์รอการ
จัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาลมาสนับสนุน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใมีการส ารวจชุมชนในทใองถิ่นที่
มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด าเนินการจัดการเรียนการสอนใหใกับเด็กดใานเดียว 
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดใาน คือ ดใานร่างกาย 
ดใานอารมณ์-จิตใจ ดใานสังคม ดใานสติปัญญา แต่ในงาน
วิชาการหรืองานเอกสารต่าง ๆ ประจ าชั้นไม่ไดใปฏิบัติ
อย่างครบถใวน  ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ วีระวัชร์  
ส ุนทรน ันท ์ [4 ]  กล ่าวว ่า  การวางแูนการระดม
ทร ัพยากรและการลงทุนเพื ่อการศ ึกษาต ใองม ีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตใองการของููใบริหาร 
ครู และกรรมการสถานศึกษา ดใานการวางแูนดใาน
อัตราก าลัง ในการคัดเลือกครูููใดูแลเด็กส่วนใหญ่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 1 คน โดยยึดหลักเกณฑ์ ครู 
1 คน ต่อเด็ก 20 คน ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทใองถิ่นเขาก าหนด และทางคณะููใบริหารไม่ไดใ
มีการวางแูนในการบริหารงานดใานวิชาการและการ
จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งตในสังกัดใหใครูมีโอกาสไดใ
เลือกสื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษามาใชใในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสมกับเด็ก 
ไม่มีการวางแูนการประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนใน
การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาและ ก็ไม่มีการวางแูน
ด าเนินงานอย่างจริงจังเลย รวมถึงการรับสมัครนักเรียน
เขใาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะไม่มีการวางแูนการ
รับสมัคร ไดใแต่รอเวลาจบปีการศึกษาแลใวเด็กมาสมัคร
ก ัน เอง  ด ใานการประช ุมูู ใปกครองและเคร ือข ่าย
ููใปกครองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
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จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา  พบว ่า  ม ีก ารประช ุม
ูู ใปกครอง 1 ครั ้ง ใน 1 ป ีการศ ึกษา แต ่เคร ือข ่าย
ูู ใปกครองไม่ไดใเขใาประชุมดใวยเพราะูู ใปกครองไม่มี
เวลาตใองไปท างาน ในสภาพปัจจุบันการจัดตั้งเครือข่าย
ูู ใปกครองยังไม่มีเก ิดขึ ้น และงบประมาณในการใชใ
บ ร ิห า ร จ ัด ก า รศ ูน ย ์พ ัฒน า เ ด ็ก เ ล ็ก  ไ ม ่ไ ด ใพ ูด ถ ึง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พ ัฒ น า อ า ค า ร ส ถ า น ที ่แ ล ะ
สิ ่ง แ ว ด ล ใอ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง เ ด ็ก ไ ม ่เ ค ย ตั ้ง
งบประมาณเลย ในการจัดหาเครื่องมือการพัฒนาการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูเป็นูู ใดูแลเรื ่องทุกเรื ่อง
การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูท าคนเดียว 
การด าเนินการตามแูนงานการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีการ
ด าเนินงานตามแูนงานดใานการบริหารจัดการและการ
พัฒนางานวิชาการและประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ในการเลือกสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาทุกปีการศึกษาทางตในสังกัดใหใเขียนรายการ
เสนอขึ้นไปว่าตใองการอะไรในการจัดการเรียนการสอน 
และการวางแูนดใานการมีส่วนร่วมไม่มีการวางแูนมา
ก่อนแต่คิดอยากท าก็ท าเลย ไม่ไดใรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื ่น และในการด าเน ินการตามแูนงาน      
ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ ปภัชษา  ยิ่งยงวรชัย [5] 
ที่กล่าวว่า การด าเนินงานในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตใองมีการติดตามและประเมินูล โดยการร่วมกัน
คิดแกใปัญหา เพื่อใหใเกิดการปรับปรุงและพัฒนาน าไปสู่
ความมีคุณภาพและไดใมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
ศ ูนย ์พ ัฒนา เด ็ก เล ็ก  ทั ้ง นี ้ค ว รม ีก า รต ิดตามและ
ประเมินูลสรุปูลการด าเนินงานทุกโครงการ เพื่อใหใ
ทราบถึงขใอดีและขใอบกพร่องในการด าเนินงานขั้นตอน
นี้มีความส าคัญและเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ 
 5.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา จ านวน 5 ด ใาน พบว ่า 
ปัญหาดใานการวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
มีส่วนนใอยบุคลากรที่มีความรูใความสามารถในการมา
ปฏิบัติหนใาที่ท าใหใการพัฒนาเด็กทั้งดใานร่างกาย ดใาน
อารมณ์จิตใจ ดใานสังคม และดใานสติปัญญาเป็นไป
อย่างไม่สมบูรณ์ และไม่มีงบประมาณในการบริหาร
จ ัดการและขาดการสน ับสน ุนจากท ุกภาคส ่วนที่
เกี ่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ ่นไม่ค่อยใหใความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ท าร่วมกับเด็ก
มากนัก ในการปฏิบัติงานใหใมีคุณภาพจะตใองมีแนวทาง
ปฏิบ ัต ิที ่ช ัดเจน ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กจ ึงจะสามารถ
ด าเนินการไปไดใอย่างมีคุณภาพ สอดคลใองกับงานวิจัย
ของ ปภัชษา ยิ่งยงวรชัย [5] กล่าวว่าการด าเนินงานใน
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตใองมีการติดตามและ
ประเมินูล โดยการร่วมกันคิดแกใปัญหา เพื ่อใหใเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาน าไปสู่ความมีคุณภาพและไดใ
มาตรฐาน ทั ้งนี ้เนื ่องจากศูนย์พ ัฒนาเด็กเล ็กมีการ
ติดตาม ประเมินูล สรุปูลการด าเนินงานในการ
บร ิหารงบประมาณ การด า เน ินงานตามแูนและ
โครงการมีความจ าเป็นตใองมีการติดตาม ประเมินูล
ก า ร ด า เ น ิน ง า น  เ พื ่อ ใ ห ใท ร า บ ป ัญ ห า แ ล ะ ข ใอ ดี
ข ใอบกพร ่อง ในการด า เน ินงาน ขั ้นตอนนี ้ม ีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดใในทางปฏิบัติ 
 5.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก ส ังก ัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยพบว่า 
โ ดยภาพรวม  ศ ูนย ์พ ัฒนา เด ็ก เ ล ็ก ม ีก า รบร ิห า ร
ทรัพยากรทางการศึกษามากที่สุด เพราะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นหน่วยงานระดับความสามารถในการน าไป
การปฏิบัติที ่ต ใองมีความสัมพันธ์ตั ้งแต่ระดับบน คือ 
ูู ใบริหารทใองถิ ่น คณะูู ใบริหารทใองถิ ่น หน่วยงานที่
เกี ่ยวขใองในองค์การบริหารส่วนต าบล และระดับล่าง 
คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นููใ
ที ่มีหนใาที ่ส ่งเสริม สนับสนุน ดูแลในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบดใาน และููใปกครองนักเรียนที่
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เปรียบเสมือนลูกคใาที่ส าคัญที่สุดในการส่งบุตรหลานใหใ
เขใามารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อครูููใดูแล
เด ็ก เล ็กม ีก ารปฏ ิบ ัต ิตน ในการด ูแล เด ็ก ในความ
รับูิดชอบเป็นอย่างดี ท าใหใููใปกครองเกิดความมั่นใจ
ในการพัฒนาบุตรหลานประกอบกับครูููใดูแลเด็กเล็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับููใปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขใองดใวย
แล ใว  ย ่อมส ่งูลท า ให ใูู ใที ่เ กี ่ยวข ใองอยากส ่ง เสร ิม 
สนับสนุนในดใานทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารกลางวัน การจัดหาสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใ
ครบเหมาะสมกับเด็กมีหใองพิเศษ และมีการพัฒนา
แหล่งเร ียนเรียนรู ใ หร ือบริจาคเป็นปัจจัย เช ่น เง ิน 
เพื่อใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าไปพัฒนาในส่วนที่ยังขาด
เหลือตามความตใองการโดยไดใรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล ็ก  สอดคล ใองก ับ
งานวิจัยของ ปภัชษา ยิ ่งยงวรชัย [5] และ วีระวัชร์ 
สุนทรนันท์ [4] ที่กล่าวว่า แนวทางในการน าชุมชนเขใา
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีก าหนดบทบาท
หนใาที่ใหใมีความชัดเจน ท าใหใชุมชนเกิดความรูใ ความ
เขใาใจต่อการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญและ
ููกพันต่อองค์กร เชิญชวนชุมชนเขใาร่วมท ากิจกรรมกับ
เด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บใาน มีการประสาน
และประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนขใอมูลข่าวสารและใหใ
ความช ่วย เหล ือซึ ่ง ก ันและก ัน  ตลอดจนการ เป ็น
ููใสนับสนุนทรัพยากร ดใานทุนทรัพย์ วัสดุสิ่งของ ก าลัง
แรงงานและก าลังสมอง มีการจัดอบรมใหใความรู ใแก่
ชุมชนเกี ่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา และมีการ
ต ิดตามและประเม ินูล เพื ่อร ่วมก ันค ิดแก ใป ัญหา 
เพื ่อให ใเก ิดการปร ับปร ุงและพัฒนาน าไปสู ่ความมี
คุณภาพและไดใมาตรฐานตามการจัดการศึกษาของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื ่อพิจารณาเป็นรายขใอ พบว่า 
ดใานการประชุมูู ใปกครองและเครือข่ายูู ใปกครองมี
ระดับความสามารถในการน าไปการปฏิบัติมากที่สุด 
เพราะการจะปฏิบัติงานอะไรก็แลใวแต่ตใองมีการประชุม
ูู ใปกครองและเครือข่ายูู ใปกครองใหใมีความชัดเจน 

ก า รปฏ ิบ ัต ิง า นที ่ด ีม ีป ร ะส ิท ธ ิภ าพต ใอ ง เป ็น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ไดใรับความคิดเห็น ขใอเสนอแนะต่างๆ และ
ไดใร ับความเห็นชอบจากูู ใมีส ่วนเกี ่ยวขใอง มีการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใหใ
เกิดการปฏิบัติไดใอย่างชัดเจนมีแบบแูนและเป็นไป
ตามแูนที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลใอง
กับงานวิจัยของ สมลักษณ์ ค าภูแสน [6] ที ่กล่าวว่า 
การบริหารทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษานั้นชุมชนมีส่วน
ร ่ว ม อ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  โ ด ย ม ีก า ร ป ร ะ ช ุม ส ร ใา ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการจัดตั ้ง
องค์การเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ใหใชุมชนมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาทั ้งในเรื ่องการใหใความรู ใทางวิชาการและ
วิชาชีพ การเสียสละทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และการ
ปรึกษาหารือ และการน าทรัพยากรของโรงเรียนมาใชใ
ประโยชน์ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 6.1.1  น าวิธีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากูลการวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองใชใใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะไดใน าูลที่ไดใรับมาปรับปรุงแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหใมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 6.1.2  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหใกลุ่มบุคคล 
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขใอง และููใที่มีส่วนไดใส่วนเสียไดใ
รับทราบ เพื่อตดิต่อขอรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป 
 6.1.3  ควรเสริมสรใางความรูใ ความเขใาใจใหใครูููใดูแลเดก็ 
และููใมีส่วนเกี่ยวขใองใหใตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า
ของทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหใมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 6.1.4  ควรจัดใหใมีการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อร่วมกันวางแูนและสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 6.1.5 ควรมีการติดตามประเมินูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการด าเนินงานตใองมีการติดตามูล 
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงานทุกครั้งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
6.2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 6.2.1  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มาใชใจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในบริบทอื่น เช่น สอบถามจากููใบริหารทใองถิ่น 
คณะููใบริหารทใองถิ่น สอบถามหัวหนใาหน่วยกองคลัง กอง
ช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลใอม ููใแทนชุมชนและููใที่มี
ส่วนเกี่ยวขใองเพื่อใหใไดใความคิดเห็นที่หลากหลายและ
ครอบคลุมตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
 6.2.2  ควรมีการศึกษาวิธีการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ทใองถิ่น ในจังหวัดอื่นๆ ใกลใเคียง เพื่อใหใทราบวิธีการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่อาจเหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใชใใหใเหมาะสม 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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