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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีดาเนินงานวิจัยมี 2 ขั้นตอน
คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ููใใหใขใอมูลหลัก คือ ููใเชี่ยวชาญ จานวน คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขใอมูลดใวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ปลัดหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล 2) นักวิชาการศึกษาหรือููใที่ทาหนใาที่ดูแลเรื่องการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ครู
ููใดูแลเด็กเล็ก วิเคราะห์ขใอมูลโดยใชใ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ูลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ บริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุป
โดยภาพรวม มีการสารวจและวิเคราะห์ความตใองการดใานบุคลากรที่มีความรูใความสามารถและมีส่วนนใอยที่มีการ
สารวจวิเคราะห์ง บประมาณ 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึ กษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่อยมีงบประมาณในการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความร่วมมือ และ 3) แนวทางการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยโดย
ภาพรวม พบว่า 1) ดใานการวิเคราะห์สภาพ/ความตใองการ สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4
ขใอ 2) ดใานการวางแูนดาเนินงานร่วมกับ คณะููใบริหาร สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษ า มี 3 ขใอ
3) ดใานการประชุมููใปกครองและเครือข่ายููใปกครอง สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 4)
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การดาเนิน การตามแูนงาน สรุป แนวทางการบริห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษา มี 3 ขใอ และ 5) การติด ตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการดาเนินงาน สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ
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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. บทนา
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญประการ
หนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด
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
กาหนดหลักเกณฑ์และรวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นทใ อ งถิ่ น ” มาตรา 58 ระบุ ว่ า “ใหใ มี ก ารระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดใานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่น บุคคล
ครอบครั ว ชุ มชน องค์ กรชุ มชนเอกชน องค์ ก รเอกชน
องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใชใจัดการศึกษา” [1]
นอกจากนี้ แ นวนโยบายการจั ด การศึ ก ษาในองค์ ก ร
ปกครองส่วนทใองถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขใอ 8 นโยบาย
ดใ า นทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาระบุ ว่ า
“ระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิูล ทั้งดใานงบประมาณการเงิน
ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่ น และต่ า งประเทศ มาใชใ จั ด การศึ ก ษาและจั ด สรร
งบประมาณใหใกับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [2]
ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ู่านการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ รใอยละ 2.2 ทาใหใทราบว่า
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
จะตใองดาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใมีคุณภาพ
และไดใมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
อีกต่อไป จากการสัมภาษณ์ููใบริหารสถานศึกษา ครูููใดูแล
เด็กเล็ก และููใที่มีส่วนเกี่ยวขใองกับการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกั บการบริหารทรัพยากรทาง
การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก พบว่ า การบริ ห าร
ทรัพ ยากรทางการศึ กษายัง ไม่ไ ดใด าเนิ นการตามที่ กรม
ส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นกระทรวงมหาดไทย บัญญัติไวใ
อันเนื่องมาจากููใบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งมี
หนใาที่ความรับูิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึ กษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางท่านไม่ทราบว่า
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นทใ อ งถิ่ น ไดใ จั ด สรร
งบประมาณในเรื่ อ งใดใหใ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บใ า ง
งบประมาณที่ไดใรับการสนับสนุนไม่ไดใแยกรายละเอียด
ของงบประมาณอย่ า งชั ด เจน ท าใหใ เ กิ ด ความเขใ า ใจ
คลาดเคลื่อนว่างบประมาณที่ไดใรับเป็นหมวดรายจ่ายใด
และพบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหลายแห่งไม่ไดใบรรจุ
เรื่องงบประมาณทางการศึ กษาที่ไดใรับจั ดสรรจากกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นทใ อ งถิ่ น ไวใ ใ นแูนพั ฒ นา
การศึกษา แูนยุทธศาสตร์การพัฒนา และไม่ไดใปรากฏ
ไวใ ใ นขใ อ บั ญ ญั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ไม่ ไ ดใ
นาเสนองบประมาณตามขใอบัญญัติในแูนยุทธศาสตร์
การพัฒนาใหใกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทใองถิ่นทราบ
ส่งูลใหใกรมส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นไม่ไดใรับขใอมูลที่
ถูกตใอง ส่งูลทาใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใรับการจัดสรร
งบประมาณครอบคลุมทุกรายการอย่างเพียงพอ โดยไดใ
จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวขใองมาใหใ คือ งบอาหาร
เสริม (นม) งบอาหารกลางวันนักเรียน และงบประมาณ
ค่ า จั ดการศึ ก ษา (รายหั ว ) นั ก เรี ย นเท่ า นั้ น นอกจากนี้
งบประมาณดังกล่าวที่ไดใรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีโอกาส
ไดใบริหารงบประมาณตามที่ตใองการ เพราะงบประมาณ
ไม่ไดใ เบิก หักูลักส่ ง มาที่ศู น ย์พัฒ นาเด็กเล็ก เนื่อ งจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นููใดาเนินการจัดซื้อ จัดจใาง
ใหใทั้งหมด ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ โสรดา จิตรฉาย
[3] ไดใทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแกใไขปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ของ อง ค์ การ บริ ห ารส่ ว นต าบล ในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ูลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห าร
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการสารวจจานวน
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เด็ ก แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ฐานขใ อ มู ล ในการจั ด ตั้ ง
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของหน่วยงานตในสังกัด ขาดการจัดทาแูนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาการศึ ก ษา แูนพั ฒ นาการศึ ก ษาสามปี
แูนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแูนปฏิบัติการ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ไดใเบิกจ่ายเองจริงโดยมีองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นููใเบิกจ่ายงบประมาณแทน 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
กระทรวงมหาดไทยว่าดใวยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงิน
รายไดใของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใชใจ่ายในการจัด
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ทใองถิ่น และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขใอง
จากเหตุูลดังกล่าวขใางตใน ููใวิจัยซึ่งมีตาแหน่งเป็นครู
ููใดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เห็ น ว่ า การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึ กษาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจากทุ ก ภาคส่ ว นตามวิ ธี ก าร
บริ ห ารทรั พ ยากร 5 ขั้ น ตอน และทฤษฎี ก ารบริ ห าร
ทรัพยากร 6M’s มาใชใในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ใหใ ส ามารถด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตาม
หลักสูตรตลอดจนพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ ไดใตาม
มาตรฐานการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทใองถิ่นที่กาหนดไวใไดใอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิูล
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ เด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหใการจัดการ
ศึ ก ษาเป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2550 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559

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

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
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
หลักคือููใเชี่ยวชาญจานวน 7 คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบ
สั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ขใ อ มู ล ดใ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
เนื้อหา
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
92 แห่ง นักวิชาการศึกษา จานวน 92 แห่ง ครูููใดูแลเด็ก
จานวน 92 แห่ง วิเคราะห์ขใอมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
การเก็บรวบรวมขใอมูล จัดส่งแบบสอบถาม จานวน 92
แห่ง พรใอมหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
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4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขใอมูล สามารถสรุปูลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญไดใดังนี้
4.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึ กษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม มีการสารวจ
และวิ เ คราะห์ ค วามตใ อ งการดใ า นบุ ค ลากรที่ มี ค วามรูใ
ความสามารถและมี ส่ ว นนใ อ ยที่ มี ก ารส ารวจวิ เ คราะห์
งบประมาณ
4.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่ อยมี
งบประมาณในการบริหารจัดการและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความ
ร่วมมือ
4.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึ กษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ในจั ง หวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจั ยโดยภาพรวม
พบว่ า 1) ดใ า นการวิ เ คราะห์ ส ภาพ/ความตใ อ งการ
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ
2) ดใ า นการวางแูนด าเนิ น งานร่ ว มกั บ คณะููใ บ ริ ห าร
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ
3) ดใ า นการประชุ มููใ ป กครองและเครื อข่ า ยููใ ปกครอง
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ
4) การดาเนินการตามแูนงาน สรุปแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ และ 5) การติดตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการดาเนินงาน สรุปแนวทางการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ

5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 5 ดใา น พบว่า ดใา น
การวิเ คราะห์ส ภาพ/ความตใอ งการ มีก ารสารวจและ
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วิเ คราะห์ค วามตใอ งการดใา นบุค ลากรที ่ม ีค วามรูใ
ความสามารถและประสานความสัมพันธ์ในการมีส่ว น
ร่ว มนใอ ย และในการจัด หาสื่อ วัส ดุ อุป กรณ์ท างการ
ศึกษา แหล่ง เรียนรูใมีส่วนนใอยที่มีก ารสารวจวิเคราะห์
งบประมาณ ส่วนมากไม่ไดใสารวจหรือวิเคราะห์รอการ
จัด สรรงบประมาณจากภาครัฐ บาลมาสนับ สนุน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใมีการสารวจชุมชนในทใองถิ่นที่
มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดาเนินการจัดการเรียนการสอนใหใกับเด็กดใานเดียว
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดใาน คือ ดใานร่างกาย
ดใานอารมณ์-จิตใจ ดใานสังคม ดใา นสติปัญญา แต่ในงาน
วิช าการหรืองานเอกสารต่า ง ๆ ประจาชั้นไม่ไดใปฏิบัติ
อย่า งครบถใวน ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ วีระวัช ร์
สุน ทรนัน ท์ [4] กล่า วว่า การวางแูนการระดม
ทรัพ ยากรและการลงทุน เพื ่อ การศึก ษาตใอ งมีก าร
วิเคราะห์ส ภาพปัญหาและความตใอ งการของููใบริหาร
ครู และกรรมการสถานศึก ษา ดใา นการวางแูนดใา น
อัตรากาลัง ในการคัดเลือกครูููใดูแลเด็กส่วนใหญ่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจะมีครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 1 คน โดยยึดหลักเกณฑ์ ครู
1 คน ต่อ เด็ก 20 คน ตามเกณฑ์ข องกรมส่ง เสริม การ
ปกครองทใองถิ่นเขากาหนด และทางคณะููใบริหารไม่ไดใ
มีก ารวางแูนในการบริห ารงานดใา นวิช าการและการ
จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และใน
ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก บางแห่ง ตใน สัง กัด ใหใค รูมีโ อกาสไดใ
เลือกสื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษามาใชใในการบริหาร
จัด การศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ตามความเหมาะสมกับ เด็ก
ไม่มีการวางแูนการประชาสัมพันธ์กับ ทุกภาคส่วนใน
การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาและ ก็ไม่มีการวางแูน
ดาเนินงานอย่างจริงจังเลย รวมถึงการรับสมัครนักเรียน
เขใาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะไม่มีการวางแูนการ
รับสมัคร ไดใแต่รอเวลาจบปีการศึกษาแลใวเด็กมาสมัคร
กัน เอง ดใา นการประชุม ูู ใป กครองแ ละเครือ ข่า ย
ููใปกครองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ใน
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จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา พบว่า มีก ารประชุม
ูู ใป กครอง 1 ครั ้ง ใน 1 ปีก ารศึก ษา แต่เ ครือ ข่า ย
ูู ใป กครองไม่ไ ดใเ ขใา ประชุม ดใว ยเพราะูู ใป กครองไม่มี
เวลาตใองไปทางาน ในสภาพปั จจุบันการจัดตั้งเครือข่าย
ูู ใป กครองยัง ไม่ม ีเ กิด ขึ ้น และงบประมาณในการใชใ
บ ริห า ร จัด ก า ร ศูน ย์พ ัฒ น า เ ด็ก เ ล็ก ไ ม่ไ ดใพ ูด ถึง
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
บริห ารศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ครู เ ป็น ููใดูแ ลเรื่อ งทุก เรื่อ ง
การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูทาคนเดียว
การดาเนินการตามแูนงานการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่ว นตาบล ในจัง หวัด พระนครศรีอยุธ ยา พบว่า มีก าร
ดาเนินงานตามแูนงานดใานการบริหารจัดการและการ
พัฒ นางานวิช าการและประสบการณ์ต ามหลัก สูต ร
การศึก ษาปฐมวัย ในการเลือ กสื ่อ วัส ดุอ ุป กรณ์ท าง
การศึกษาทุกปีการศึกษาทางตในสังกัดใหใเขียนรายการ
เสนอขึ้นไปว่าตใองการอะไรในการจัดการเรียนการสอน
และการวางแูนดใานการมีส่วนร่วมไม่มีการวางแูนมา
ก่อนแต่คิดอยากทาก็ทาเลย ไม่ไดใรับการสนับสนุนจาก
หน่ว ยงานอื ่น และในการด าเนิน การตามแูนงาน
ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ ปภัชษา ยิ่ง ยงวรชัย [5]
ที่กล่าวว่า การดาเนินงานในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตใอ งมีการติด ตามและประเมินูล โดยการร่วมกัน
คิดแกใปัญหา เพื่อใหใเกิดการปรับปรุงและพัฒนานาไปสู่
ความมีคุณภาพและไดใมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ทั ้ง นี ้ค วรมีก ารติด ตามและ
ประเมินูลสรุปูลการดาเนินงานทุกโครงการ เพื่อใหใ
ทราบถึงขใอดีและขใอบกพร่องในการดาเนินงานขั้นตอน
นี้มีความสาคัญและเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ
5.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา จ านวน 5 ดใา น พบว่า
ปัญหาดใานการวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารทรัพยากร
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ทางการศึก ษาของศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก าร
บริหารส่วนตาบล ในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
มีส่วนนใอ ยบุค ลากรที่มีค วามรูใ ค วามสามารถในการมา
ปฏิบัติหนใา ที่ทาใหใการพัฒนาเด็กทั้ง ดใา นร่า งกาย ดใา น
อารมณ์จ ิต ใจ ดใา นสัง คม และดใา นสติป ัญ ญาเป็น ไป
อย่า งไม่ส มบูร ณ์ และไม่ม ีง บประมาณในการบริห าร
จัด การและขาดการสนับ สนุน จากทุก ภาคส่ว นที่
เกี่ย วขใอ ง ชุม ชนในทใอ งถิ่น ไม่ค ่อ ยใหใค วามร่ว มมือ ใน
การจัด กิจ กรรมที่ศ ูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ที่ทาร่ว มกับ เด็ก
มากนัก ในการปฏิบัติงานใหใมีคุณภาพจะตใองมีแนวทาง
ปฏิบ ัต ิที ่ช ัด เจน ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก จึง จะสามารถ
ดาเนินการไปไดใอย่างมีคุณภาพ สอดคลใองกับงานวิจัย
ของ ปภัชษา ยิ่งยงวรชัย [5] กล่าวว่าการดาเนินงานใน
การบริห ารศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ตใ อ งมีก ารติด ตามและ
ประเมิน ูล โดยการร่ว มกัน คิด แกใปัญ หา เพื่อ ใหใเ กิด
การปรับปรุง และพัฒ นานาไปสู่ค วามมีคุณ ภาพและไดใ
มาตรฐาน ทั ้ง นี ้เ นื ่อ งจากศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก มีก าร
ติด ตาม ประเมิน ูล สรุป ูลการด าเนิน งานในการ
บริห ารงบประมาณ การด าเนิน งานตามแูนและ
โครงการมีค วามจาเป็น ตใอ งมีก ารติด ตาม ประเมิน ูล
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
ขใอ บกพร่อ งในการด าเนิน งาน ขั ้น ตอนนี ้ม ีค วาม
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดใในทางปฏิบัติ
5.3 แนวทางการบริห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษา
ของศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล ในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยพบว่า
โดย ภา พร วม ศูน ย์พ ัฒ นา เด็ก เ ล็ก มีก าร บริห า ร
ทรัพ ยากรทางการศึก ษามากที่สุด เพราะศูน ย์พัฒ นา
เด็กเล็ก เป็นหน่วยงานระดับความสามารถในการนาไป
การปฏิบ ัต ิที ่ต ใอ งมีค วามสัม พัน ธ์ตั ้ง แต่ร ะดับ บน คือ
ูู ใบ ริห ารทใอ งถิ ่น คณะูู ใบ ริห ารทใอ งถิ ่น หน่ว ยงานที่
เกี่ย วขใอ งในองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล และระดับ ล่า ง
คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นููใ
ที ่ม ีห นใา ที ่ส ่ง เสริม สนับ สนุน ดูแ ลในการพัฒ นาศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างรอบดใาน และููใปกครองนักเรียนที่
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เปรียบเสมือนลูกคใาที่สาคัญที่สุดในการส่งบุตรหลานใหใ
เขใามารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อครูููใดูแล
เด็ก เล็ก มีก ารปฏิบ ัต ิต นในการดูแ ลเด็ก ในความ
รับูิดชอบเป็นอย่า งดี ทาใหใููใปกครองเกิดความมั่นใจ
ในการพัฒนาบุตรหลานประกอบกั บครูููใดูแลเด็กเล็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับููใปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขใองดใวย
แลใว ย่อ มส่ง ูลท าใหใูู ใที ่เ กี ่ย วขใอ งอยากส่ง เสริม
สนับสนุนในดใานทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การบริจ าคสิ่ง ของ เช่น อาหารกลางวัน การจัด หาสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใ
ครบเหมาะสมกับ เด็ก มีห ใอ งพิเ ศษ และมีก ารพัฒ นา
แหล่ง เรีย นเรีย นรู ใ หรือ บริจ าคเป็น ปัจ จัย เช่น เงิน
เพื่อใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาไปพัฒนาในส่วนที่ยังขาด
เหลือ ตามความตใอ งการโดยไดใรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก สอดคลใอ งกับ
งานวิจ ัย ของ ปภัช ษา ยิ ่ ง ยงวรชัย [5] และ วีร ะวัช ร์
สุนทรนันท์ [4] ที่กล่าวว่า แนวทางในการนาชุมชนเขใา
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีกาหนดบทบาท
หนใา ที่ใหใมีค วามชัดเจน ทาใหใชุมชนเกิดความรูใ ความ
เขใาใจต่อการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญและ
ููกพันต่อองค์กร เชิญชวนชุมชนเขใาร่วมทากิจกรรมกับ
เด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บใาน มีการประสาน
และประชาสัม พัน ธ์ แลกเปลี่ย นขใอ มูล ข่า วสารและใหใ
ความช่ว ยเหลือ ซึ ่ง กัน และกัน ตลอดจนการเป็น
ููใสนับสนุนทรัพยากร ดใานทุนทรัพย์ วัสดุสิ่งของ กาลัง
แรงงานและกาลัง สมอง มีก ารจัด อบรมใหใค วามรูใแ ก่
ชุม ชนเกี ่ย วกับ แนวทางการจัด การศึก ษา และมีก าร
ติด ตามและประเมิน ูล เพื ่อ ร่ว มกัน คิด แกใป ัญ หา
เพื ่อ ใหใเ กิด การปรับ ปรุง และพัฒ นาน าไปสู ่ค วามมี
คุณ ภาพและไดใม าตรฐานตามการจัด การศึก ษาของ
ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก เมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายขใอ พบว่า
ดใา นการประชุม ูู ใป กครองและเครื อ ข่า ยููใป กครองมี
ระดับ ความสามารถในการนาไปการปฏิบัต ิม ากที่ส ุด
เพราะการจะปฏิบัติงานอะไรก็แลใวแต่ตใองมีการประชุม
ูู ใป กครองและเครือ ข่า ยูู ใป กครองใหใม ีค วามชัด เจน
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ก า ร ป ฏิบ ัต ิง า น ที ่ด ีม ีป ร ะ สิท ธิภ า พ ตใอ ง เ ป็น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ไดใรับความคิดเห็น ขใอเสนอแนะต่างๆ และ
ไดใร ับ ความเห็น ชอบจากูู ใม ีส ่ว นเกี ่ย วขใอ ง มีก ารคิด
วิเ คราะห์ การคิด สัง เคราะห์อ ย่า งเป็น รูป ธรรมเพื่อ ใหใ
เกิด การปฏิบ ัติไ ดใอ ย่า งชัด เจนมีแ บบแูนและเป็น ไป
ตามแูนที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลใอง
กับ งานวิจ ัย ของ สมลัก ษณ์ ค าภูแ สน [6] ที ่ก ล่า วว่า
การบริหารทรัพยากรเพื่อจั ดการศึกษานั้นชุมชนมีส่วน
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
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งโรงเรีย นกับ ชุม ชน มีก ารจัด ตั้ง
องค์การเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ใหใชุมชนมีส่วนร่วมจัด
การศึก ษาทั ้ง ในเรื ่อ งการใหใค วามรู ใท างวิช าการและ
วิช าชีพ การเสีย สละทุน ทรัพ ย์ วัส ดุอุป กรณ์แ ละการ
ปรึกษาหารือ และการนาทรัพยากรของโรงเรียนมาใชใ
ประโยชน์

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 นาวิธีการบริหารทรัพยากรทางการศึ กษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากูลการวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองใชใใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะไดในาูลที่ไดใรับมาปรับปรุงแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหใมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
6.1.2 การบริ หารทรั พยากรทางการศึ กษาของศู นย์
พั ฒนาเด็ กเล็ ก ควรมี การประชาสั มพั นธ์ ใหใ กลุ่ มบุ คคล
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขใอง และููใที่มีส่วนไดใส่วนเสียไดใ
รับทราบ เพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป
6.1.3 ควรเสริมสรใางความรูใ ความเขใาใจใหใครูููใดูแลเด็ก
และููใมีส่วนเกี่ยวขใองใหใตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
ของทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหใมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.1.4 ควรจัดใหใมีการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อร่วมกันวางแูนและสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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6.1.5 ควรมีการติดตามประเมินูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด
เมื่ อเสร็ จสิ้ นภารกิ จการดาเนินงานตใ องมี การติ ดตามูล
ประเมิ นูลและสรุ ปูลการด าเนิ นงานทุ กครั้ งของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6.2.ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มาใชใจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ กในบริบทอื่น เช่ น สอบถามจากููใบริหารทใองถิ่ น
คณะููใบริหารทใองถิ่น สอบถามหัวหนใาหน่วยกองคลัง กอง
ช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลใอม ููใแทนชุมชนและููใที่มี
ส่ วนเกี่ ยวขใ องเพื่ อใหใ ไดใ ความคิ ดเห็ นที่ หลากหลายและ
ครอบคลุมตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
6.2.2 ควรมี การศึ กษาวิ ธี การบริ หารทรั พยากรทาง
การศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ทใ องถิ่ น ในจั ง หวั ดอื่ นๆ ใกลใ เคี ยง เพื่ อใหใ ทราบวิ ธี การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่อาจเหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพื่อนามาปรับประยุกต์ใชใใหใเหมาะสม
6.2.3 ควรมี การศึ กษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ ในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึ กษาของศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
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