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การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ  

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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 ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ คอื 1) เพือ่ศกึษาการบรหิารงานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่าง

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหัวเรอื อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม กลุม่ตวัอย่าง 

ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบล สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล ครผููดู้แลเด็ก และคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

จ�านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 32 ข้อ 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า : 1) การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ด้านวิชาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 

และ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านบุคลากร และการ

บรหิารจดัการ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ตวัอย่างทีม่เีพศ ระดับการศกึษา และสถานภาพต่างกนั 

ต่อการบรหิารงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็สงักัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ควรเพิ่ม 

งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรมีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การบริหารงาน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. องค์การบริหารส่วนต�าบล 

 

ABSTRACT

This thematic paper served the purposes : 1) to study administration of the  

pre-school child centre attached to Tambon Hua Rua Administrative Organization in Maha 

Sarakham’s Wapi Pathum district, 2) to compare the administration of it with the sample’s 

opinions based on their genders, educational backgrounds and statuses and 3) to collect 

suggestions for enhancing its administration. The samples comprised administrators, its 

members, child minders and its administrative committees, adding up to 92 individuals. 

The research instrument was five rating scale questionnaires with thirty-two questions, 

possessing the reliability at 0.89. The statistics for the research incorporate percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test, using the software package to facilitate  

analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Administration of pre-school child centre attached 

to Tambon Hua Rua Administrative Organization has been practised ‘neutral’ in the  

overall aspect. In terms of a single one, two aspects have been done ‘high’ and other two 

‘neutral’. The former with the highest means count in: i) academic affairs and ii) curriculum 

activities. The latter with the lower ones take in: i) premises, environments and security, 

and ii) communities’ participation and support, while those with the lowest means include: 

personnel and management. 2) The hypothesis testing results have been found that  

variables of their ages, educational levels and statuses bear no significant differences in 

opinions on administration of its pre-school child centre in both the overall aspect and a 

single one. 3) Suggestions for enhancing its administrations: First, the budget allocating for 

the centre should be increased. Secondly, community residents should be encouraged to 

take part in evaluation and developments of its instructional curricula. Finally, they should 

be invited to participation in activities held by the centre.

Keywords : 1.Administration 2.Pre-School Child Centers 3.Sub-District Administration 

 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาส�าหรับวัยเด็กหรือปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ

รากฐานการพฒันาบคุคลให้เป็นผูท้ีม่คีณุภาพ สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ เนือ่งจากวยัเดก็เป็นวยัทีม่คีวาม
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ส�าคญัทีสุ่ดของการวางฐานชวีติ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ กล่าวถึงความส�าคญัของวยัเดก็ 

โดยรวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในรอบยี่สิบปีท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของเด็กในช่วงห้าปีแรกของชีวิตว่าเป็นระยะที่ส�าคัญมากต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพของชีวิตมนุษย์  

ดงันัน้การจัดการศกึษาในวัยน้ีจึงควรเน้นในเรือ่งการส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา 

เพ่ือดึงศกัยภาพหรอืความสามารถทีอ่ยูภ่ายในตัวเด็กซึง่ตดิตวัมาตัง้แต่ก�าเนดิและพฒันาศกัยภาพนัน้ให้เจรญิ

งอกงามสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังเป็นการวางรากฐานเพื่อปูพื้นฐานชีวิตที่ดี  

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ดังที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าการพัฒนา

คณุภาพชวิีตทีย่ัง่ยนืและป้องกนัปัญหาสงัคมในระยะยาวจ�าเป็นต้องเริม่พฒันาเดก็ตัง้แต่เริม่ปฏิสนธ ิโดยเน้น

ให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาและให้ชุมชน สังคมเป็นฐานท่ีมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนา

เลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 11)

ปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้นั้นนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมแล้วนั้น คือ ตัวครู  

ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ส่วน คือคุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ของครู คุณลักษณะของความเป็นครู คือ ต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์

เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี แต่สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือครู

ต้องมคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้อย่างมปีระสิทธภิาพโดยให้ความส�าคญักับประโยชน์

ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ในความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ

พัฒนาตนเองได้ ตามมาตรฐานการจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 26)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ ในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินภารกิจ

หน้าที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ในส่วนการจัดการศึกษา การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จะเกิดผลดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ

ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ตามอ�านาจหน้าทีใ่นการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและจดัการศกึษาในรปูแบบศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มกีารจดัการ

เรยีนการสอน การจดัสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื, 

2556, (อัดส�าเนา)

 ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหัวเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ตามมาตรฐานการจดัการการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อสนเทศใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน�าไปปรับปรุงส่งเสริมการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่างทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพต่างกนั

2.3 เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 กลุม่ตัวอย่างทีม่เีพศต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

3.2  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

3.3  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมดจ�านวน 120 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 8-12) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน

บุคลากร และการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน

4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ พฒันาเดก็เลก็บ้านหนองแก ศนูย์พฒันาเดก็องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

5.1 ผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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5.2  ข้อเสนอแนะจะน�าไปปรับปรงุการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

5.3 ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศส�าหรับน�าไปเป็นแนวทางก�าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมด จ�านวน 120 คน

6.2  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล ครูผูด้แูลเดก็ และคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2543, หน้า 66) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายปิด แบ่งออก 3 ตอน คือตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�านวน 3 ข้อ ลักษณะของค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลากรและการบรหิารจัดการ 2) ด้านงานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวชิาการ

และกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จ�านวน 32 ข้อ ซ่ึงมีลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดย

แบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด ดับมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 100) ตอนท่ี 3 ค�าถามลักษณะปลายเปิด  

(Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ 

คือ IOC การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean = ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และ สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่ม

ใช้ t-test และ 3 กลุ่มใช้ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างก็ทดสอบรายคู่ตามวิธีของ  

เชฟเฟ (Scheffé)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีการ

ปฏบิตัอิยูใ่นระดับมากสองด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านวชิาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้าน

การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านบุคลากร และการบริหาร

จัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม ด้านบคุลากร และการบรหิารจัดการ โดยรวม มกีารปฏบัิติอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ด้านอาคาร

สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารงาน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ด้านวชิาการ 

และกจิกรรมตามหลกัสตูร โดยรวม มกีารปฏบิติัอยูใ่นระดบัมาก 4) ด้านการมส่ีวนร่วม และการสนบัสนนุ

จากชมุชน พบว่า การบรหิารงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม ด้านการมส่ีวนร่วม และการสนบัสนนุจากชมุชน โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ข้อ 8 ทีว่่า มีชักชวนให้ชมุชนมส่ีวนร่วมบรหิารและช่วยเหลอืในระหว่างด�าเนนิการ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

7.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่อย่างทีม่เีพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพต่างกนั 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน 

มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ 

จังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้

7.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่า ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล�าดับตาม

ความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับคือ ควรเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น
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8. อภิปรายผล

8.1 การวเิคราะห์การบริหารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบริหารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

หวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัิอยูใ่นระดับปานกลาง ผลการวิจยัปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ ยังขาด

เสถยีรภาพในการบรหิารจดัการ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า สถานทีต่ัง้ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ส่วนใหญ่ตัง้อยูร่่วม

กับโรงเรียนหรือวัดท�าให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก 

หน่วยงาน ทุกสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามรถน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1)  ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มกีารจดัตัง้คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ค่าเฉลีย่ต�า่สดุคอื งบประมาณมเีพยีงพอกบัการบรหิารจดัการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจา แสงมลิ กล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของ

การบริหารงานที่เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นผู้จัดตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็จะเป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละศนูย์และการบรหิารงานของศนูย์พฒันา

เด็กเล็กที่ด�าเนินการมาโดยตลอด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี ได้ศึกษา การบริหาร

จดัการศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอวงัทรายพนู จังหวดัพจิติร พบว่า การ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง

 2)  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงเดือน จันตา ได้ศึกษาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลบ้านหลวงอ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลบ้านหลวงอ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั มกีาร

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

 3)  ด้านวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสตูร พบว่า การบริหารงานศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอแกด�า จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ระดบัการบรหิารจัดการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอแกด�า จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรม

ตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
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 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอ วงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร พบว่า การบรหิาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการ

มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับปานกลาง

8.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต่างกัน มีความ

คดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบริหารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ทนงศกัดิ์ 

ปักโคทานัง ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอ

แกด�า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสถานภาพต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอ

แกด�า จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบัิติอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหัวเรือ ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเด็นที่ว่าจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ควรส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามาจากชุมชน

ในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน หรอืประชาคมในท้องถ่ินเพือ่ให้สอดคล้องกบัการจดับรกิารการจดัการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนหรือผู้น�าท้องถ่ินเก่ียวกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาต่อไปในอนาคต 4. ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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