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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61252332 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : คุณลักษณะผูน้ำของผู้บริหาร, การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสาว เพ็ญชลิตา ขำสุนทร: คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วัง
ถนอมศักดิ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 2) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี จำนวน 
56 ศูนย์ มีผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ครู/ผู้ดูแล
เด็ก รวมทั้งสิ้นจำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ สถิติ
ที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

          ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ 
ที่เกี่ยวกับงาน และอยู่ในระดับมากจำนวน  5 ด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  
ด้านสติปัญญาและความสามารถ ด้านคุณลักษณะทางกาย ด้านภูมิหลังทางสังคม ด้านคุณลักษณะทางสังคม 
และด้านบุคลิกภาพตามลำดับ 

2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ 

3. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61252332 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP TRAITS/ CHILD DEVELOPMENT CENTER ADMINISTRATION 

MISS PENCHALITTA KUMSOONTORN : ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP TRAITS 
AND MANAGEMENTIN THE CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER THE MUNICIPALITYIN 
RATCHABURI PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA 
WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of research were to determine 1) Administrator’s leadership traits of child 
development center under the municipality in Ratchaburi province, 2) Child development center 
administration under the municipality in Ratchaburi province, and 3) The relationship between 
administrator’s leadership traits and child development center administration under the municipality in 
Ratchaburi province. Sample consisted of 56 the child development center under the municipality in 
Ratchaburi province. The respondents were a head of the child development center and a teacher/child 
caregiver. Total of 112 people. The research instrument was a questionnaire. Analysis data by frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of this research revealed that: 

1. Administrator’s leadership traits of child development center under the municipality in 
Ratchaburi province. Generally, was found at the high level. When considered each aspect, one aspect 
was found at the highest level: task-related characteristics and 5 were found at the high level: 
intelligence and ability, physical characteristics, social background and social characteristics, and 
personality. 

2.. Child development center administration under the municipality in Ratchaburi province. 
Generally, was found at the high level. When considered each aspect, all of aspect were found at a high 
level: promotion Involvement of family and community, Management to promote health and learning. 
personnel management, Safety Environment Management, and systematic management. 

3. The relationship between administrator’s leadership traits and child development center 
administration under the municipality in Ratchaburi province was found at .01 level of statistical 
significance. 
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ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผล
ให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน         
เป็นอย่างสูง 
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ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งผล
ให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อชลิต คุณแม่เพ็ญศรี ขำสุนทร ญาติพ่ีน้องทุกคนในครอบครัวและ         
ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณพ่ี
และเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 37 ที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำและเป็น
กำลังใจที่สำคัญ และสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มีความอดทน  ตั้งใจ และมุ่งมั่นจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้         
เสร็จสมบูรณ์ คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมแด่คุณพ่อคุณแม่ 
คร ูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา 
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บทที่ 1  

บทนำ 
 

การจัดการศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงความหลากหลายและบริบทที่แตกต่างกันของ 
แต่ละพ้ืนที่ในประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 9 ได้บัญญัติไว้ว่าการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ร่วมกัน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน1 เพ่ือยกระดับการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และก้าวทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษานั้น การเริ่มต้นลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เป็นทั้งการเพ่ิมคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศและการลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2 โดยเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีตามพัฒนาการนั้น ส่งผลให้เด็กมีการเรียนรู้ทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่ 
สมองได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วย
สร้างโอกาสสำหรับการศึกษาต่อของเด็ก และต่อยอดไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 และ
มาตรา 42 ได้กำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สำหรับประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วยพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน  
การสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่กำหนด3 

 
1“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 

ก (19 สิงหาคม 2542): 4. 
2สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

รากแก้วแห่งชีวิต, (ม.ป.ท: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด, 2557), 8-9. 
3สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561 (Education in 

Thailand 2018), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2561), 82. 



  2 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 
ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
เพ่ือมุ่งหวังในการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และเพ่ือให้เด็กมีความพร้อมสำหรับ
การเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ซึ่งส่วนราชการต่างๆ อาทิ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการจัดตั้งสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเช่นเดียวกัน แต่ในหน่วยงานแต่ละแห่งมี
โครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ต่อมาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการอยู่นั้นได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจจากรัฐบาล ให้เป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใต้การส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ 
และการพัฒนาบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการดำเนินการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนด้านการ
จัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง และเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตาม
อำนาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของรัฐบาล4 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
อยู่เป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่พ่อแม่
และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยเข้ารับบริการการดูแลและพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างและมีความเหลื่อมล้ำกันมากระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อย
โอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาที่เร่งเรียนจนเครียดกับแบบที่ละเลยขาดความเอาใจใส่ ดังนั้นการ

 
4กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย, “มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559,” ม.ป.ป. 
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พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงเป็นความจำเป็น
เร่งด่วนทั้งจากมุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา5 

จากรายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย  
ปี 2563 พบว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษาให้เด็กปฐมวัยเข้าถึง
หลักสูตรปฐมวัย โดยลดอุปสรรคจากฐานะเศรษฐกิจสังคมและพ้ืนที่เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถ
เข้าถึง แต่อย่างไรก็ตามยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ยังไม่ใกล้เคียงกับ
สถานศึกษาของภาคเอกชนหรือในกรุงเทพมหานคร ทำให้ทรัพยากรที่ใช้ไปเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ใน
บางพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และสะท้อนถึงการบริการทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันจึงต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการในวัยเด็กได้อย่ าง
สมบูรณ์ เพราะถ้าหากยังคงปล่อยปัญหาทิ้งไว้เด็กที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละสถานที่จะมีพัฒนาการที่
ไม่เหมือนกันและยังคงเป็นปัญหาสำหรับการต่อยอดการเรียนรู้ในช่วงชั้นต่อๆไปด้วย ในเรื่องของ
พัฒนาการส่วนที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย คือพัฒ นาการด้าน
สติปัญญา ถึงแม้พิจารณาเฉพาะเด็กที่เข้าเรียนหลักสูตรปฐมวัย ก็ยังพบว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่
สามารถผ่านเกณฑ์ได้ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มี
คุณภาพเพียงพอ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของทรัพยากรหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง
ครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้น ยังมีคุณภาพไม่มากพอที่จะสามารถ
ครอบคลุมให้เด็กท้ังประเทศเกิดพัฒนาการที่สมวัย6 

ผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาของประเทศ ประสิทธิภาพของการบริหารงานและคุณภาพของ
สถานศึกษา มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็น ซึ่งทั้งหมดเห็นตรงกันว่าความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวทางการศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นผู้กำหนด ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปร
ที่สำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ7 ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่

 
5สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 3. 
6สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษา

สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย , พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด , 
2562), ฒ-ณ. 

7ชัยยนต์ เพาพาน, ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที1่. (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559) 
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ความสำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารต้อง
มีคุณลักษณะผู้นำที่โดดเด่น มีมุมมองในการบริหารที่กว้างไกล รู้จักการประมวลวิเคราะห์ ประเมิน
และตัดสินใจและต้องดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในทุกเรื่องรอบด้าน การบริหาร
การศึกษานอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหาร
สถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลส่งผ่านให้กับครูหรือผู้ปฏิบัติงานเพ่ือนำมาจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจะต้องเป็นผู้มีสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน  การ
บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย เป็นการดำเนินงานที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรไปใช้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรปฐมวัย
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง การเป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร การส่งเสริมให้ผู้สอนระดับปฐมวัยนำ
หลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำหลักสูตรไป
ใช้อย่างเป็นระบบ8 

ปัญหาของการวิจัย 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือสมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมิน จำนวน 19 ,480 ศูนย์ ซึ่งพบว่ามีศูนย์ที่
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน 304 ศูนย์ โดยประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพและเรื่องผลการดำเนินงาน9 และจากผลการประเมินภายนอก
รอบสาม (พ .ศ. 2554 – 2558) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสั งกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุ รี   
พบข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 1) ผู้บริหารไม่ได้จัดโครงสร้ าง

 
8สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยจำกัด, 2561), 139. 

9 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, “หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว2236,” 20 ตุลาคม 
2560. 
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การบริหารให้ชัดเจน ไม่ได้ดำเนินการบริหารตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ไม่ได้เป็นผู้นำในการ
บริหารและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไม่มีข้อมูลบันทึกการประชุมคณ ะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานน้อย อีกท้ังมีครูหรือผู้ดูแลเด็ก
ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้จัดที่พักรอและจัดมุมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง 
รวมทั้งไม่ได้จัดที่พักสำหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน อีกทั้งพ้ืนที่ล้างมือ แปรงฟัน ชำระร่างกาย และ
ห้องส้วมไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอสำหรับเด็ก 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้กำหนดนโยบายเรื่อง
ความปลอดภัยในการดูแลเด็กเพ่ือให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองปฏิบัติตาม ไม่มีระบบเฝ้าระวัง 
ไม่มีการบันทึกจุดเสี่ยงและการแก้ปัญหา รวมทั้งไม่มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัย
ที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน10 และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ได้มีข้อเสนอแนะในด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ไว้ดังนี้ 1) เทศบาลไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากครูผู้สอน 2) ผู้บริหาร
ไม่ได้จัดประชุมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือระดมความคิดในการจัดทำแผนทุกแผน ตั้งแต่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ไม่ได้มีการประสานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทบทวน ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก จุดมุ่งหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทันต่อสภาพปัจจุบัน 3) บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่มีการวางระบบงานที่ชัดเจน ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ได้รับการพัฒนา การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้ทุกคนรับผิดชอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 4) อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมก่อนเปิดเรียนยังไม่เหมาะสม และไม่มีความพร้อมก่อนเปิดเรียน เช่น มีหลังคาอาคารที่รั่ว 
มีหญ้าขึ้นรกบริเวณโดยรอบ การจัดห้องเรียน ห้องพยาบาลยังไม่เป็นระเบียบ และการดูแลความ
ปลอดภัยในการรับ – ส่งเด็กไม่เข้มงวดเพียงพอ เพราะสถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ติดกับถนนในหมู่บ้านซึ่ง
แคบค่อนขา้งอันตราย11 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสะท้อนว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรที่ทำงานอยู่ในส่วนงานกอง

 
10สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) , “รายงานผล

การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทราย,” พ.ศ. 2557. 
11สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) , “รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหลุมดิน,”  
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การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยไว้สามประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ข้อคำถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดข้อคำถามของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

1. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีอยู่ใน
ระดับใด 

2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับใด 
3. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับใด 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือให้การศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี สามารถตอบคำถามของงานวิจัยทั้งสามประการข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงกำหนด
สมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับปาน
กลาง 

3. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
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ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นการบริหารองค์การเชิงระบบ ซึ่งลูเนินเบิร์กและออร์นส
ไตล์ (Lunenburg and Ornstein) มีแนวคิดว่าลักษณะขององค์การเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กัน โดยจะขาดส่วนหนึ่งไปมิได้ และจะทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากส่วนใด
มีปัญหาจะส่งผลกระทบกับส่วนอ่ืนไปด้วย โดยธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบคงอยู่ได้ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ทั้งภายนอกและภายในขององค์การ และสร้างผลผลิตกลับคืนมาในการบริหาร
จัดการสถานศึกษานั้น มีปัจจัยนำเข้า ( Inputs) ได้แก่ นโยบาย บุคลากร (คุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหาร) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการ (Transformation 
Process) ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน กระบวนการนิเทศการสอน เพ่ือให้ได้ผลผลิต (Outputs) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการทำงานของครู เป็นต้น12 
 นักวิชาการหลายคนได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารไว้ เช่น บาร์นาร์ด  
(Barnard) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารว่า ต้องประกอบด้วย 1) ความมีชีวิตชีวา
และทนทาน (Vitality and Undulation) 2) ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี  (Decisiveness)  
3) ความสามารถในการจูงใจ (Persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5) ความ
ฉลาดมีสติปัญญาดี (Intellectual Capacity)13 ขณะที่กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and 
Baron) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จไว้ซึ่งต้องประกอบด้วย 1) แรงขับ (Drive) 2) 
ความซื่อสัตย์และมั่นคง (Honesty and Integrity) 3) แรงจูงใจในการเป็นผู้นำ (Leadership 
Motivation) 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confidence) 5) ความสามารถทางสติปัญญา 
(Cognitive Ability) 6) มีความรู้งาน (Knowledge of The Business) 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
12Frederrick C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6 th ed. (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 

21. 
13Chester I. Barnard, The administrative Office Management Function 2nd 

ed. (Westport Connecticut: Greenwood, 1980), 15-17. 
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(Creativity) 8) ความยืดหยุ่น (Flexibility)14 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดคุณลักษณะ
ผู้นำของผู้บริหาร ของสต็อกดิลล์ (Stogdill) โดยแบ่งคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารออกเป็น 6 ด้าน 
ได้ แก่  1 ) คุณ ลั กษณ ะทางกาย  (Physical Characteristics) 2 ) ภู มิ ห ลั งท างสั งคม  (Social 
Background) 3 ) สติ ปัญ ญ าและความสามารถ  (Intelligence and Ability) 4 ) บุ คลิ กภ าพ 
(Personality) 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) 6) คุณลักษณะทาง
สังคม (Social Characteristics)15 

สำหรับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีหน่วยงานที่กำหนด
แนวทางไว้ เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาของเด็กปฐมวัยดังนี้ 1) เน้นเด็กเป็นสำคัญ 2) จัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น 3) จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติ 4) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง 6) ประสานความร่วมมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน16 นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติในการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1 ) มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการ 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการ
ส่งเสริมสนับสนุน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย17 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้การ
บริหารจัดการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
2) การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 3) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

 
14J. Greenberg and R. A. Baron, Behavior in Organizations, 8th ed. (New 

Jersey: Prentice-Hall, 2003), 473. 
15Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1981), 74-82. 

16กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย, ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563. 

17กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท, 2559). 
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เพ่ือความปลอดภัย 4) การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน18 จากแนวคิดดังกล่าวสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
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Concepts and Practices, 6 th ed. (Belmont,Calif.: Wadsworth Cengage Learning, 
2012), 21. 

: Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 
Research (New York: The Free Press, 1981), 74-82 

 : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 7-9. 

 
18สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 7-9. 

สภาพแวดล้อม (environment) 

องค์การ (organization) 

ปัจจัยนำเข้า 

(Inputs) 

กระบวนการ 
(Transformation 

ผลผลิต 

(Outputs) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

-  นโยบาย 

- บุคลากร 

 

 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลยี 

- การบริหารจัดการ 
 
 
 

- การจัดการเรียน 
การสอน 

- กระบวนการนิเทศการ
สอน 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

- คุณภาพการศึกษา 

- ประสิทธิภาพการ

ทำงานของครู 

การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณลักษณะผูน้ำของ

ผู้บริหาร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดคุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหารของสต็อกดิลล์ (Stogdill) 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics)  
2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) 3) สติปัญญาและความสามารถ Intelligence and 
Ability) 4 ) บุ ค ลิ ก ภ า พ  (Personality) 5 ) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ เกี่ ย ว กั บ ง า น  (Task-Related 
Characteristics) 6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) 19 และการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 2) การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตาม
หน่วยงานที่สังกัด 3) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 4) การจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน20  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

 
19Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1981), 74-82. 

20สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 7-9. 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(Ytot) 

1.การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) 
2.การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตาม
หน่วยงานที่สังกัด (Y2) 
3.การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัย (Y3) 
4.การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้ (Y4) 
5.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน (Y5) 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร(Xtot) 

 
 1.คุณลักษณะทางกาย (Physical 
Characteristics) (X1) 
2.ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) (X2) 
3.สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence 
and Ability) (X3) 
4.บุคลิกภาพ (Personality) (X4) 
5.คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related 
Characteristics) (X5) 
6.คุณลักษณะทางสังคม (Social 

Characteristics) (X6) 
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ที่มา :  Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1981), 74-82. 

: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 7-9. 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวคิดในการทำวิจัย และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันผู้วิจัยได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นถึงคำว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความหมายเดียวกันกับ สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นระบบตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายของคำศัพท์ต่างๆ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่แสดงออกมา โดยใช้
กระบวนการโน้มน้าวหรือการใช้ อิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการตัด สินใจของกลุ่มหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ
งาน คุณลักษณะทางสังคม  

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ใดๆ ที่ต้องมีการวางแผน มีการประสานงาน การร่วมมือกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งานในเรื่องการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด การ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี หมายถึง สถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้าน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบกับการศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับ 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 2) การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 4) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ความหมายของคุณลักษณะ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะ ว่า
หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ21 ขณะที่อาร์โนลด์ (Arnauld) 
กล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึงความสามารถที่ใช้เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้ การเรียนรู้ ทักษะและเจตคติ ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกต่างๆ ที่ช่วยให้
สามารถเผชิญและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริง22 

บุทซินและคณะ (Bootzin. Et al.,) กล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะนิสัยและรูปแบบ
ของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน23  

จอร์จและโจนส์ (George & Jones) ให้ความหมายของคุณลักษณะว่า หมายถึง ลักษณะของ
คนที่นำมาประกอบรวมกันเป็นบุคลิกภาพ สามารถบอกถึงนิสัยของบุคคลนั้นได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การกระทำ (Act) เช่น ความเขินอาย (Shy) การแสดงความ
คิดเห็น (Critical) และการเป็นคนสบายๆ (Easygoing)24 

 
21ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (กรุงเทพฯ : นาน

มีบุ๊คพับลิเคชั่น), 2556. 
22คณะกรรมการกำกับโครงการการกำหนดสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร อ้างถึง Arnauld de Nadaillac ในแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือ
พั ฒ น าก ารบ ริ ห า รท รั พ ย าก รบุ ค ค ล , เข้ าถึ ง เมื่ อ  1 7  ม ก ราค ม  25 64  เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
http://competency.rmutp.ac.th. 

23Bootzin RR., Epstein D., Wood JM., Stimulus control instructions. In PJ 
Hauri (ed), case Studies Insomnia, (New York: Plenum Press, 1991) 502. 

24George, Jones, Organization behavior (New York: McGraw-Hill, 1996), 39-40. 
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เดวิด (David) กล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้จะตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ
เหนือกว่าเกณฑ์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้25 

จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่า คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงนิสัย บุคลิกภาพ ลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลที่แสดงออกมา เพื่อให้สามารถเผชิญหน้าและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนได้ เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ความหมายของคุณลักษณะผู้นำ 

ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้นำว่า หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะตัวที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือลักษณะประจำ
ทั้งด้านร่างกายและการแสดงออกของผู้นำที่ทำให้ผู้นำมีความสามารถในการนำ ชักจูง หรือโน้มน้าวให้
ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้าน
ความรู้ความสามารถ การที่บุคคลจะเป็นผู้นำจึงควรมีคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างและเหนือกว่าบุคคล
อ่ืน คุณลักษณะเฉพาะประจำตัวของผู้นำนั้นอาจติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือสร้างขึ้นมาภายหลังก็ได้ 
โดยได้รับจากการเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น บุคลิกภาพ อุปนิสัย 
สติปัญญา ความสามารถในการบริหารและการเป็นผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ ความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ มีความยุติธรรมและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
เป็นต้น26  

ในขณะที่ยุคส์ (Yukl) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้นำ ว่าหมายถึง กระบวนการใช้
อำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม ซึ่งส่งผลตัดสินใจของส่วนรวมหรือวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน หรือกระบวนการโน้มน้าวหรือใช้อำนาจ และกระบวนการรักษาสภาพส่วนรวมและ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน27  

ดาฟท์ (Daft) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้นำ หมายถึง ความสามารถของผู้นำในการใช้อำนาจโน้ม
น้าวผู้อ่ืนเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงผู้นำจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

 
25David Schwartz, International to management: Principal practice and 

processes. (Boston: Houghton Miffin, 1970), 21. 
26ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2Ko11TT 
27G. A. Yukl, Leadership in Organizations, 4th ed. (Eagle Wood Cliffs: Prentice 

Hall, 1994), 2-3. 
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ผู้นำกับผู้ตาม การโน้มน้าวหรือการใช้อิทธิพล และการบรรลุเป้าหมาย 28 แมคเวลล์ (Maxwell) ได้
กล่าวถึงความหมายของคุณลักษณะของผู้นำไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของผู้นำที่จะชักจูงบุคคลอ่ืน
ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่แวดล้อม29  

ดูบริน (Dubrin) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้นำว่า หมายถึงความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อม่ัน และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร30  

เชอร์ เมอร์ฮอร์น  ฮันท์  และออสบอร์น  (Schermerhorn & Hunt & Osborn) ได้ ให้
ความหมายของคุณลักษณะผู้นำไว้ว่า หมายถึง ลักษณะเฉพาะของการใช้อิทธิพลระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มทำในสิ่งที่ผู้นำต้องการ31  

ในขณะที่ริชาร์ดและแองเกิล (Richards & Engle) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้นำ ว่า
หมายถึงการจุดประกายวิสัยทัศน์ให้ผู้อื่นมองเห็น พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอ้ืออำนวยให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จ32 

จากความหมายของคุณลักษณะผู้นำที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าคุณลักษณะผู้นำ หมายถึง 
กระบวนการโน้มน้าวหรือการใช้ อิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยใช้ลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่ในผู้นำซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะประจำตัวที่
มีมาแต่กำเนิด หรือสร้างข้ึนมาภายหลังโดยการเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือช่วยให้ผู้นำปฏิบัติงานได้สำเร็จ 

ความหมายของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน สามารถแบ่งสัดส่วนงานและ
มอบหมายให้ไปตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

 
28Daft, Leadership: Theory and Practice. (New York: Dryden Press, 1999) 478. 
29Jhon C. Maxwell, Ethics 101: what every leader needs to know, 1st ed. 

(New York: Center Street, 2003), 42. 
30A. J. Dubrin, Leadership research findings, practice, and skills, 5th ed. 

(Boston: Houghton Mifflin, 2007), 98. 
31 John R. Schermerhorn, James G. Hunt and Richard N. Osborn, 

Organizational behavior, 9th ed. (New York: John Wiley & Sons, 2005), 241. 
32D. Richards & S. Engle, After the Vision: Suggestions to Corporate 

Visionaries and Vision. Champions. In J.D. Adams (Ed.) Transforming Leadership 
Alexandria (VA: miles River Press, 1990), 281. 
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ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานได้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผลงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด คำว่าบริหาร 
ตามพจนานุกรมหมายถึงการแบ่งภาระงาน การกระจายงานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
ผู้บริหารคือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องต่างๆ ผู้ที่ทำหน้าที่ ในการปกครอง33 นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้ดังนี้ อนันท์ งามสะอาด ได้ให้ความหมายของผู้บริหารว่า 
หมายถึงผู้ที่สามารถจัดการกระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนการจัดการองค์กร การสั่งการและการ
ควบคุมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความสามารถของผู้บริหาร สามารถวัดด้วยประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น34 บุคคลที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร 
เช่น องค์กรที่เป็นหน่วยราชการ องค์กรการกุศล ส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือ โรงพยาบาลของรัฐเป็น
ต้น 

จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่สามารถจัดกระบวนการของการ
ทำงานและการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การวางแผนการจัดการองค์กร การสั่งการ การให้คำแนะนำการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ความหมายของคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารไว้ดังนี้ ลิเคิร์ท (Likert) ได้
ให้ความหมายคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร ว่าหมายถึง ผู้บริหารที่แสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มี
ความสามารถในการเป็นหัวหน้าของลูกน้อง และเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน สามารถบริหาร
ระบบงานได้ดี มีความเข้าใจในทุกงานที่ทำ และเป็นผู้นิเทศและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ35  

เพลลิจิโนและวานฮอกัน (Pellegrino and Varnhagen) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหาร หมายถึงศักยภาพทางความรู้หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สำเร็จและ
คุณลักษณะของผู้บริหารคือสิ่งต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารทั้งที่มีมาแต่กำเนิด และที่เกิดจากการเรียนรู้ 

 
33Indigo Girl, บทบาทผู้บริหาร คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร – ความหมายของผู้บริหาร, 

เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่  2 8  ม ก ร า ค ม  2 5 6 4 , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://campus.campus-
star.com/jobs/126849.html. 

34อนันท์ งามสะอาด, ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2564, เข้าถึงได้
จาก http://www.sisat.ac.th/main/index.php. 

35Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw – Hill book 
Company, 1956), 98. 
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ได้แก่ ความรู้ทั่วไป แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ของตัวเอง บทบาททางสังคม หรือความชำนาญ
เฉพาะด้านของผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพ36  

จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคคลที่แสดงออกมา โดยใช้กระบวนการโน้มน้าวหรือการใช้อิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิด ทฤษฎี และสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ผู้บริหารจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความความเสร็จ จำเป็นต้องมี
คุณลักษณะผู้นำที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีนักวิชาการและนักทฤษฎีได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ของคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ ชัยยนต์ เพาพาน ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) นักสร้างสรรค์ (Creative) ผู้บริหารที่มีคุณภาพจะมีกระบวนการสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนที่มี
ความเก่งในด้านการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
2) นักการสื่อสาร (Communicator) ผู้บริหารที่มีคุณภาพ ไม่เพียงแค่มีความสามารถในการใช้
ช่องทางต่างๆในการสื่อสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการ
บริหารงานอีกด้วย 3) นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีความใส่ใจและ
รับฟังในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร หรือเพ่ือนร่วมงาน เพราะอาจจะส่งผลกระทบในระยะ
ยาวได้ในอนาคต การรับฟัง และนำไปวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานอย่างสูงสุด 4) สร้างชุมชน (Builds Community) ในที่นี้หมายถึง การประสานเชื่อมโยง
ต่อกลุ่มคนที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นวิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยงสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนา
บุคลากรของในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอ่ืนเห็นความเป็นผู้นำด้วย 5) การมี
วิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถมองภาพในอนาคตข้างหน้า สามารถวางแผนและ
ออกแบบการทำงานเพ่ือนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 6) การสร้างความร่วมมือและการ
ประสานงาน (Collaboration and Connection) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีการหาความรู้ใหม่ๆอยู่
เสมอ และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อ่ืน ถ่ายทอดความให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างเต็มใจ อีกทั้งยังมีการ

 
36J. W. Pellegrino and C.W. Varnhagen, “Abilities and Aptitudes,” In the 

International Encyclopedia of Education: Research and Studies, V.1 P.1 (Oxford 
Pergamon Press, 1985), 1. 
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ติดต่อกับผู้อ่ืนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และต้องสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น โรงเรียนต้องเตรียม
ความพร้อมสำหรับนักเรียนเพ่ือผลักดันให้ไปสู่อนาคตในแบบที่เด็กต้องการ และสามารถแบ่งปัน
วิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย 7) สร้างพลังใจด้านบวก (Positive 
Energy) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีวิธีในการสร้างพลังบวกให้กับเด็กนักเรียน ครู รวมไปถึงผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งให้การดูแลเอาใจใส่ ทำให้พวกเขารับรู้ได้ถึงความสำคัญของตัวเอ งและผู้บริหารยังต้องเพ่ิม
พลังบวกให้ตัวเอง ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานอยู่เสมอ 8) 
ความเชื่อมั่น (Confidence) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีความมั่นใจในตัวเอง (Confidence) สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (Approachable) มีความโดดเด่นน่าสนใจ (Be Visible) มีความกล้าหาญ ไม่ยอมแพ้ ไม่
หมดกำลังใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ยากลำบาก และมีความเชื่อมั่นใน
ความคิดและเหตุผลของตัวเอง ช่วยสร้างและรักษากำลังใจและความเชื่อมั่นของโรงเรียน 9) ความ
แน่วแน่และความหมั่นเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีความ
มุ่งมั่น แน่วแน่ และทุ่มเท (Dedication) ด้วยใจจริง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ครูและนักเรียนยึดถือเป็น
แบบอย่าง และต้องไม่ยอมแพ้ (Never Give Up) เพ่ือทำเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จผลไปได้ 10) 
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องพร้อมที่จะใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นเรื่องที่ใหม่และน่าสนใจ สามารถใช้เสริมสร้างทักษะของ
ผู้บริหาร และผู้บริหารยังต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต (Be a Lifelong 
Learner) 11 ) เป็ นนั กประกอบการ ที่ คิ ดสรรค์ สร้ างสิ่ ง ใหม่ ๆและสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ 
(Entrepreneurial, Creative and Innovative) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีแนวความคิดที่แปลกใหม่ 
ไม่เหมือนใคร สร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรมที่ดีเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาจัดการกับความซับซ้อน
ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และต้องทำให้โรงเรียนให้เป็นองค์การประกอบการ (Entrepreneurial 
Organization) 12) นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ 
(Instincts) ของตัวเอง มีความสามารถในการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์ออกแบบผลงาน ผู้บริหาร
ที่มีคุณภาพจะสามารถการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันจากสัญชาตญาณผู้นำตัวเอง 
(Intuitively) ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) 
ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงในการทำงานและเสริมพลังบวกให้บุคลากรในการร่วมกันวางแผนการทำงาน
ในอนาคต 14) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Be Humble) ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องอ่อนน้อม สุภาพ มี
สัมมาคารวะ มีการสร้างสัมพันธไมตรีต่อบุคลากร เพ่ือนร่วมงาน และชุมชน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้า
มามีส่วนร่วมในการทำงาน 15) เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Model) ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 ผู้บริหารต้องผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ เห็นความสำคัญ
ของการทำงานร่วมกัน สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และมีความคิดวิเคราะห์แยะแยะเป็น 
สามารถใช้ เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการจัด
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สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่างๆ สรุป คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมีมุมมองกว้างไกล มี
ความสามารถด้านวิชาการ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 
และนักประกอบการ และสร้างพลังใจด้านบวก เป็นแบบอย่างที่ดี และการสร้างให้ชุมชมเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้37  

ในขณะที่เคิร์กแพทริคและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ยืนยันว่าบุคคลที่เป็นผู้นำจะมี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากบุคคลทั่วไป จากการวิเคราะห์ทางคุณภาพจากงานวิจัยที่ผ่านมา  
มีสมมุติฐานว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นำแตกต่างจากบุคคลทั่วไปใน 6 คุณลักษณะ คือ 1) แรงผลักดัน 
(Drive) 2) ความปรารถนาที่จะนำ (The Desire to Lead) 3) ความซื่อสัตย์และจริงใจ (Honesty 
and Integrity) 4) ความมั่นใจ (Self - Confidence) 5) ความสามารถของกระบวนการรับรู้  
(Cognitive Ability) และ 6) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ (Knowledge of The Business) บุคคลทั่วไป
สามารถเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะเหล่านี้หรือพวกเขาสามารถที่จะเรียนรู้ หรือทั้งสองกรณีทั้ง 6 
คุณลักษณะที่กล่าวมานั้น คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เคิร์กแพทริคและล็อค ยืนยันว่าคุณลักษณะ
เฉพาะของการเป็นผู้นำทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้
จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้นำ38  

ขณะที่เครทอน (Kreitton) ได้แยกแยะคุณลักษณะผู้บริหาร โดยเน้นว่าลักษณะผู้บริหารที่ดี
ต้องประกอบด้วยบัญญัติ 21 ประการ ได้แก่ 1) ต้องมีความรู้ดี 2) มีลักษณะจูงใจผู้พบเห็น 3) สุขุม
เยือกเย็น 4) อ่อนน้อม 5) ตัดสินปัญหาได้รวดเร็ว 6) ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 7) รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 8) มีความเด็ดเดี่ยว 9) อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี 10) มีความพร้อมในการทำงานหนัก 11) 
ควบคุมอารมณ์ได้ดี 12) มีจิตใจเมตตา 13) เป็นผู้มีความกระตือรือร้น 14) สม่ำเสมอ 15) สามารถคุม
การประชุมและเสนอแนวคิด 16) มีใจรักในงาน 17) ไม่ท้อถอย 18) สามารถทำงานหลายอย่างพร้อม
กันได้ 19) มีพลังความคิดคำนึง 20) ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 21) มีศีลธรรม39  

 
37ชัยยนต์ เพาพาน, “ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. การจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นสู่ ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21”(รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์), 304 – 306. 

38Shelley A. Kirkpatrick and Edwin A. Locke, Leadership: Do traits matter? 
The Executive, 1991 5(2), 48-60. 

39Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois: 
Interstate, 1960), 81. 
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ในส่วนของบาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความเห็นว่าผู้นำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) ความมีชีวิต
และทนทาน (Vitality and Undulation) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว พร้อม
อยู่เสมอที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ปรับตัวได้อย่างดี จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอ ความ
ทนทาน คือความสามารถในการอดทนทำงานติดต่อกันได้โดยไม่หยุดพักเป็นเวลานาน อดทนต่อความ
ยากลำบากหรือความเจ็บปวดได้โดยไม่ปริปากบ่นหรือแสดงอาการเหนื่อยล้า หรือสิ้นหวังให้คนอ่ืน
เห็น คือความมีชีวิตชีวาความคล่องตัว ว่องไว แจ่มใส ร่าเริง ทำให้ผู้นำมีเสน่ห์ ถูกใจคน ความอดทน
ทำให้ผู้นำมีโอกาสหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดยั้ง ทำให้เป็นคนทันโลกทัน
เหตุการณ์และทำให้ได้รับความสำเร็จในงานได้ง่าย เพราะบางงานไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้ งระยะให้
พักผ่อนได้ ความร่วมมือของบุคลากรอ่ืน ขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของผู้นำในการทำงานด้วย
เหมือนกัน 2) ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี (Decidedness) ต้องมีการตัดสินใจรวดเร็วและเต็มใจ
เสมอที่จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นการรู้จักตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของความ
เชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าผู้นำมีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดี การตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว ทำให้
การแก้ปัญหาต่างๆทำได้โดยทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับ เห็นด้วย หรือปฏิเสธไม่เห็นด้วยอาจทำ
ให้เกิดความเสียหายแก่งานและอาจทำให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ 3) ความสามารถ
ในการจูงใจ (Persuasiveness) ความสามารถนี้หากผู้นำมีความสามารถอย่างอ่ืนมากเพียงใดก็ตาม 
ยากที่จะบริหารคนจำนวนมากๆ ได้ ยากที่จะทำงานให้สำเร็จเพราะคนของหน่วยงานจะดำเนินไปได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากคนหมู่มาก ผู้นำสามารถชักจูงใจคน หมายถึง ความสามารถในการสนทนา
กับผู้อ่ืน ความสามารถในการใช้ถ้อยคำหรือการบรรยายเรื่องราวให้ผู้อ่ืนสนใจและเข้าใจได้ง่าย เป็น
ต้น ความสามารถในการเขียนหนังสือหรือบทความ การวางตัวให้ผู้อ่ืนเกิดความเชื่อถือศรัทธาและให้
เกียรติ ช่างสังเกตสามารถสังเกตได้ถึงความต้องการหรือสิ่งที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจ มีกาลเทศะรู้จัก
เอาใจคนถูกช่วงเวลาโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายในงานและรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง 
และยังมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย ไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา แสดงความ
จริงใจในทุกการกระทำให้ผู้ อ่ืนเห็น 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดการ
ความรู้สึกของบุคคล เมื่อรู้สึกเสียใจ โกรธ หรือไม่พอใจ หรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น เป็น
ความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรได้ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็น
สมาชิกอยู่ ผู้นำที่ดีย่อมยินดีรับผิดขณะเดียวกันเมื่อได้รับมอบหมายแล้วจะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด โดย
ไม่ทอดทิ้ง แม้จะมีอุปสรรคบางประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จำเป็นสำหรับ
ผู้นำทุกคน และ 5) ความฉลาดมีสติปัญญาดี (Intellectual Capacity) สมองไว มีความรู้เท่าทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน รู้ในสิ่งที่ผู้นำต้องรู้ มีความรู้เกี่ยวกับในงานที่รับผิดชอบ เข้าใจในแนวทางการ
ดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของงานอย่างชัดเจน รู้จักวิธีในการบริหารงาน มีความสามารถในการ
พิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบครอบ เป็นผู้รอบรู้และให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นผู้มีความคิด
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สร้างสรรค์และสิ่งสำคัญ คือสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและการควบคุมอารมณ์ เพราะหากดูแล
สุขภาพไม่เหมาะสม เกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย จะส่งผลให้สุขภาพจิตใจอ่อนแอตามไปด้วย และอาจจะ
ส่งผลต่ออารมณ์ทำให้ไม่ปกติ ไม่ว่าจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเพียงใด ความผิดพลาดหรือความไม่
สมบูรณ์ก็มักเกิดข้ึนได้เสมอ40 

ยูค (Yukl) ได้ทำการวิจัยและสรุปคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (Adaptable) มี
ความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม (Alert) ทำงานในเชิงรุก (Assertive) เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
กับผู้ อ่ืนได้ (Cooperative) มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) เป็นที่ พ่ึงพิงของผู้ อ่ืนได้ 
(Dependable) มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน (Dominant) สุขภาพร่างกายแข็งแรง (Energetic) เป็นผู้ที่ยืนหยัด
ในการทำงาน (Persistent) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confident) อดทนต่อแรงกดดัน 
(Tolerant Of Stress) เต็มใจที่จะรับผิดชอบ (Willing to Assume Responsibility) 2) ทักษะของ
ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย มีความฉลาด (Clever) มีทักษะในการคิด 
(Conceptually Skilled) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) มีทักษะทางการทูต (Diplomatic) 
และยุทธวิธี (Tactful) มีความสามารถในการพูด (Fluent in Speaking) มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงาน 
(Knowledgeable About The Group Task) มีทักษะทางการบริหาร (Organized) มีทักษะการจูง
ใจ (Persuasive) ทักษะทางสังคม (Socially Skilled) 41  

กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำที่ประสบ
ความสำเร็จ ไว้ดังนี้ 1) แรงขับ (Drive) ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน  
มีพลังความคิดริเริ่ม และการกระทำที่ทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย 2) ความซื่อสัตย์และมั่นคง (Honesty 
and Integrity) เป็นความเชื่อถือได้ เปิดกว้าง และมีความไว้วางใจน่าเชื่อถือ 3) แรงจูงใจในการเป็น
ผู้นำ (leadership Motivation) ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนและใช้อิทธิพลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self- Confidence) คือความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ
ที่ตนเองมีอยู่ 5) ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Ability) มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ
ปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบายและตีความข้อมูลจำนวนมาก สามารถมองภาพรวมจากข้อมูล
จำนวนมากเข้าด้วยกัน 6) มีความรู้งาน (Knowledge of The Business) ควรมีความรู้ในธุรกิจหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ

 
40Chester I. Barnard, the Function of the Executive (Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 1968), 21-22. 
41G. A. Yukl, Leadership in Organization, 3rd ed. (Eagle Wood Cliffs: Prentice 

Hall, 1994), 114. 
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ทำงาน 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ผู้นำจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการทำงาน 8) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ผู้นำจะต้องมีความสามารถใน
การปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ42 

เทรวาทา และนิวพอร์ท (Trewatha and Newport) ได้จำแนกคุณลักษณะผู้นำไว้ 4 ด้าน 
คือ 1) คุณลักษณะทางกาย ประกอบด้วยส่วนสูง น้ำหนัก รูปลักษณ์ แรงกายแรงใจ และความ
แข็งแกร่งของร่างกาย 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความทะเยอะทะยาน ความมั่นใจ
ในตัวเอง ความซื่อตรง ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เอาแต่ใจ ความมีจินตนาการ 3) คุณลักษณะทางสังคม 
ประกอบด้วย ความเห็นใจนึกถึงผู้อ่ืน ความน่าเชื่อถือ ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ และความสามารถใน
การปรับตัว 4) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถในการพูด ความรอบรู้  
ความสามารถในการวินิจฉัย ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถในการทำงาน ความสำเร็จ
และความรับผิดชอบ43 

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึง
คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ว่าประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของความเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง44  

อีกทั้งคุรุสภาได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่คุรุสภารับรอง 
โดยต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 1 ) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย 
ความรู้ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้าน
หลักสูตรการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจการและกิจกรรมของ
นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 2) มาตรฐาน

 
42J. Greenberg and R. A. Baron, Behavior in Organizations, 8th ed. (New 

Jersey: Prentice-Hall, 2003), 473. 
43L.R. Trewatha and M. G. Newport, Management (Texas: business 

Publication,1982), 388. 
44สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือประเมินสมรรถระ

ครู, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553), 31. 
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ประสบการณ์ในวิชาชีพ ประกอบด้วย มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้า
สาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการบริหารในด้าน
การศึกษาให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
การพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร และชมชน 3) มุ่งพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานององค์กรให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ 5) พัฒนาและ
ใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 6) ปฏิบัติงานของอค์กรโดยเน้นผล
ถาวร 7) ดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตั วเป็น
แบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 10) แสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา 11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการให้หน่วยงานของตนได้ 12) สร้างโอกาส
ในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์45 

วรัญญ์บิดร วัฒนา ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ต้องมีของผู้บริหาร ได้แก่ ความฉลาด รอบรู้ 
สามารถเห็นและเข้าใจเหตุการณ์ในเวลาอันสั้น มีความกระตือรือร้น สนใจต่อสิ่งรอบข้างและมีความ
ต้องการที่จะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ มีความจำดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี ใส่ใจคนรอบข้าง 
สามารถเชื่อใจได้ ผู้ตามมีความรู้สึกมั่นใจที่จะปฏิบัติตาม สามารถทำให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้ ปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างท่ีด ีมีความสามารถเรื่องการสื่อสารและมีความยุติธรรม46 

โควี่ (Covey) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้นำใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นจริยธรรมและการฝึกอุปนิสัยพ้ืนฐานภายในของตนเอง ที่จะ
ส่งผลให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองและสามารถนำผู้ อ่ืนได้ ตามแนวคิดของผู้นำที่มีหลักการเป็น
ศูนย์กลาง (Principle Centered Leadership) หลักการดังกล่าวคือ การสร้างความสมดุลในชีวิต 8 
ประการ ดังนี้ 1) มีการใฝ่ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) มีจิตสำนึกในการบริการ 3) มีทัศนะคติต่อชีวิต
ในแง่ดี 4) มีความเชื่อในศักยภาพของผู้ อ่ืน 5) ใฝ่หาความสมดุลในด้านต่าง ๆ ของชีวิต 6) มอง

 
45“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130, 

ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 68 -70.  
46วรัญ ญ์ บิ ดร วัฒ นา , ผู้ น ำแห่ งโลกอนาคต การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : อัลฟ่ามีเดียม, 2554), 25-26.  
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ประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ 7) เปิดใจรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมทั้งบวกและลบตามความเป็นจริง 
และ 8) ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี47 

ขณะที่การ์ดเนอร์ (Gardner) ได้เสนอแนวคิดว่าคุณลักษณะของผู้บริหารควรประกอบไปด้วย 
การมีร่างกายที่แข็งแรง มีความเฉลียวฉลาด สามารถตัดสินในใจหน้าที่ของตัวเองได้ มีความมันใจใน
ตัวเอง เข้าได้กับทุกสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมที่ทำและรับผิดชอบในงาน มีประสิทธิภาพใน
การทำงาน เข้าถึงใจผู้ร่วมงาน มีความสามารถเรื่องการสื่อสาร และมีความต้องการให้งานเกิดผล
สำเร็จ48 

ดอลล (Doll) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ดังนี้ 1) ควรเป็นคนที่มีความ
ใส่ใจผู้อ่ืน ควรเป็นผู้ที่มีสังเกตเห็นถึงสิ่งที่เพ่ือนร่วมงานต้องการหรืออารมณ์ของเพ่ือนร่วมงาน 2) ควร
เป็นคนมีชีวิตชีวา มีความเป็นส่วนตัว มีความพร้อมอยู่เสมอ และอารมณ์ดี สดใส ร่าเริง 3) ควรได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และพฤติกรรมของผู้บริหารจะต้องเข้ากันได้กับเพ่ือนร่วมงาน มีความ
คิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเพ่ือนร่วมงาน 4) ควรให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานได้ 5) มีสติใน
การใช้อารมณ์ 6) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 7) เข้าใจในการเป็นผู้บริหาร 8) รู้จักหน้าที่ของ
ตัวเอง49  

เบนนิส (Bennis) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำไว้ว่า ผู้ที่จะเป็นผู้นำนั้นต้องมี
คุณลักษณะและบุคลิกพิเศษกว่าคนทั่วไป ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความกล้าหาญ มีความ
กระตือรือร้น มีลักษณะท่าทางดี สง่า น่าเลื่อมใส มีความยุติธรรม ทั้งนี้ผู้นำจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐาน
ทั่วไปเช่นเดียวกับผู้อ่ืน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การอุทิศตน ความไม่พยาบาทมาดร้าย มีความถ่อมตน ใจ
กว้าง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์50  

ขณะที่สัมมา รธนิธย์ กล่าวว่า ผู้บริหารย่อมมีผลต่อความสำเร็จหรือประสิทธิภาพของผลงาน 
บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องอยู่บ้างแต่ก็สามารถทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์
ได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือการกระทำในการเป็นผู้นำของผู้บริหารไม่

 
47Stephen A. Covey, Principle – Centered Leadership (New York: Simon & 

Schuster, 1991), 33-39. 
48John W. Gardner, On Leadership (New York: A Division of Macmillan, 1990), 

46. 
49Ronald C. Doll, Curriculum Improvement (Boston: Allyn and Bacon,1968), 

153 -155. 
50Warren G. Bennis, Managing the dream: reflections on leadership and 

change (Cambridge, MA: Perseus, 2000), 23. 
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ถูกต้อง ถึงแม้มีการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบเพียงใด ผลงานที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารจะควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีลักษณะนิสัย การกระทำในการ
เป็นผู้นำที่เหมาะสม ถูกต้อง เพราะความสำเร็จของงานในองค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย
สั่งการหรือตัดสินใจ ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆเพ่ือให้งานสำเร็จ ซึ่งคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์
หรือผู้นำนั้นควรประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) คุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและ 3) คุณลักษณะทางสังคม51 

ประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
นอกโรงเรียนต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้ 1) ภูมิฐาน หมายถึง ความสง่าผ่าเผย ความสะอาด
หมดจด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพอเหมาะพอดีของรูปร่าง เครื่องแต่งกาย ท่วงทีกิริยา
วาจา ความเป็นผู้มีภูมิฐานนั้นแสดงถึงบุคลิกลักษณะแห่งการเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ ทำให้คนทั้งหลายมี
ความพึงพอใจ ยำเกรงและมีความศรัทธา 2) ภูมิวุฒิ หมายถึง ความเป็นผู้มีความรู้เฉพาะวิชาการ
แขนงอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปที่ศึกษาค้นคว้าจากตำราและรู้ทันเหตุการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ภูมิวุฒิจะเป็นตัวนำไปสู่ความสามารถของผู้นำ เพราะเป็นความ
ชำนาญเฉพาะบุคคลที่แสดงออกในการทำกิจกรรมต่างๆ 3) ภูมิธรรม หมายถึง ผู้นำหรือผู้บังคับบัญชา 
แม้จะภูมิฐานและมีภูมิวุฒิที่ดีเลิศสูงส่งเพียงใด ถ้ามีความประพฤติไม่ดี ไม่มีวินัย จิตใจต่ำ ไร้ศีลธรรม
จรรยาและวัฒนธรรมแล้ว ความรู้หรือวิชาการที่มีก็หามีประโยชน์ ซึ่งผู้นำที่มีคุณลักษณะภูมิธรรมมี
ลักษณะดังนี้ 3.1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความมั่นคง 3.2) เป็นผู้มีความยุติธรรม 3.3) เป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 3.4) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและต่อผลที่เกิดขึ้น 3.5) เป็นผู้ที่มีความ
ปรารถนาที่จะทำดี 3.6) เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3.7) เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล 3.8) เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.9) เป็นผู้เสียสละกำลังกายกำลังใจและ
กำลังทรัพย์ 3.10) มีพรหมวิหารสี่ 3.11) ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 3.12) มีความหนักแน่น 3.13) มี
ความเปิดเผยตรงไปตรงมาจรงิใจ 3.14) มีศักดิ์ศรีและ 3.15) ไม่เห็นแก่ตัว52 

ในขณะที่สมชาติ กิจยรรยง กล่าวว่า คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้ 
1) การเป็นผู้ใฝ่รู้ (Learner) 2) เป็นแบบอย่างที่ดี (Example) 3) ลงมือทำให้เห็น (Action) 4) มีความ
มุ่งมั่นตั้ งใจ (Drive) 5) มีประสบการณ์ ในการทำงาน (Experience) 6) มีความรับผิดชอบสูง 

 
51สัมมา รธนิธย์, ภาวะผู้นำของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 68. 
52ประเสริฐ บุญเรือง, นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553, (กรุงเทพฯ: รังสีการพิมพ์, 2553), 1-10. 
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(Responsibility) 7) แก้ไขปัญหาได้ (Solve a Problem) 8) มีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
9) มีสติปัญญาเฉียบแหลม (Intelligence) และ 10) มีลักษณะท่าทางที่ด ี(Personality) 53 

นภดล เจริญทรัพยานันต์ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี 14 ประการ 
ดังนี้ 1) ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว (Bearing) คือ การสร้างความประทับใจในการวางตัวและ
ปฏิบัติตัวให้อยู่ในระดับที่ดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่ืนอยู่เสมอ มีความสุภาพอ่อนโยน ไม่พูดจาด้วยคำ
หยาบคายหรือดูถูกผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีบุคลิกดี มีสติในการใช้ชีวิตและใช้อารมณ์ แต่งกายด้วยสื้อผ้าที่
สะอาด สุภาพ ถูกต้องกาละเทศะ 2) ความกล้าหาญ (Courage) คือ การข่มใจตนเองให้อยู่ในความ
สงบ ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคตข้างหน้า ไม่หวั่นไหว กล้าลงมือทำจริง กล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดหรือยอมรับในคำติ ยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ผู้อ่ืนอาจจะไม่เห็น
ด้วยหรือไม่พอใจ 3) ความเด็ดขาด (Decisiveness) คือ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
และชัดเจน โดยไตร่ตรองจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว รวมถึงการใช้ประสบการณ์ของตนเอง
และคนอ่ืนอย่างมีเหตุผล และมีความมั่นใจสามารถแก้ไขปัญหาที่คล่องแคล่ว ไม่พูดอ้อมค้อม ถูกต้อง
ทันเวลา 4) ความน่าเชื่อถือ (Dependability) คือ การได้รับความเชื่อใจจากผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงาน และ
สามารถรับผิดชอบงานนั้นได้เรียบร้อย ถูกต้องด้วยความรวดเร็ว ลงมือทำอย่างเต็มกำลังสุด
ความสามารถ และละเอียดรอบคอบ เป็นคนตรงต่อเวลา ยอมรับเมื่อทำผิดและไม่แก้ตัว มีความมุ่งม่ัน
และแสดงออกอย่างจริงใจ 5) ความอดทน (Endurance) คือ แรงกายแรงใจหรือท่าทางที่แสดงออก 
สามารถเห็นได้จากความสามารถในการอดทน อดกลั้นต่อความเจ็บปวดของร่างกาย ความเหนื่อย 
ความยากลำบาก ความเครียดและกดดัน รวมถึงความอดทนต่อเหตุการณ์ที่คับขัน 6) ความ
กระตือรือร้น (Enthusiasm) คือการแสดงออกถึงความสนใจและมีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างแท้จริง 
รวมถึงการทำงานด้วยความร่าเริง มองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลา 7) ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือ การ
เป็นผู้ที่สามารถคิดหาแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และมี
ประสิทธิภาพยิ่ง 8) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คือ การยึดถือในความถูกต้อง เชื่อมั่นในศีลธรรม 
รักษาคำพูดอยู่เสมอ พูดแต่ความจริงไม่โกหก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและ
สำนึกในหน้าที่การงานของตน 9) การพิจารณา (Judgment) คือ การคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน โดยใช้
เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และเพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขท่ี
เป็นไปได้มาใช้ในการตัดสินใจ 10) ความยุติธรรม (Justice) คือ ความเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป มีความสม่ำเสมอในการทำงานกับผู้ร่วมงาน การให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำดีและการ
ลงโทษแก่ผู้ที่ ผิดด การไม่มีอคติ  ไม่มีทิ ฐิต่อเฉพาะกับใครเป็นการส่วนตัว  11) ความรอบรู้  

 
53สมชาย กิจยรรยง, ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำ : ที่ครองใจทุกคน, (กรุงเทพฯ: สมาร์ทไลฟ์, 

2555), 19. 
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(Knowledge) คือ มีความรู้รอบตัว ข่าวสารบ้านเมืองในชีวิตประจำวันทั่วไปและเรื่องราวรอบโลก 
รวมถึงความรู้ด้านการบริหารงาน ความเข้าใจในความคิดของเพ่ือนร่วมงาน หรือลูกน้อง 12) ความ
จงรักภักดี (Loyalty) คือคุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจมั่นคง แน่วแน่ และยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน รวมถึงผู้อื่น ยืนหยัดต่อสู้เมื่อเห็นว่าสิ่งที่กำลัง
เผชิญอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 13) มีกาลเทศะ (Tact) คือ การปฏิบัติตนให้ถูกที่ถูกเวลากับคนรอบข้าง
โดยไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัด หรือไม่สบายใจ และกาลเทศะยังหมายรวมถึงการแสดงออกหรือการ
กระทำสิ่งในที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ 14) ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) 
คือ การไม่ใช้โอกาสที่มีอยู่สร้างความสุข ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองเพียงคน
เดียว โดยทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน เสียหาย หรือเสียประโยชน์ รวมถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขเพ่ือน
ร่วมงาน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ขาดแคลน ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานถูกต้อง 
หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร54 

นอร์ทเฮาส์ (Northouse) พบว่า คุณลักษณะที่พิเศษและลักษณะนิสัยที่แตกต่างมีงานวิจัยที่
ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำ ได้แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ ผลงานวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นผู้นำ  คือ
คุณลักษณะต่างๆ ที่ถูกเสนอสำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำต้องยึดถือและต้องพัฒนาเพ่ือเป็นที่ยอมรับแก่
บุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confidence) 
ความตั้งใจ (Determination) ความซื่อสัตย์ (Integrity) และการเข้าสังคม (Sociability) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นความสามารถในการพูด การรับรู้ เป็นเหตุเป็นผล จะ
เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้นำที่ดีได้ถึงแม้ว่าผู้นำที่ฉลาดหลักแหลมนั้นจะดี แต่ผลการวิจัยได้แสดง
ให้เห็นว่า ความฉลาดเฉลียวของผู้นำนั้นไม่ควรจะมีความแตกต่างตากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาก ใน
กรณีผู้นำมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างต่อผู้ตามมากนั้น จะส่งผลกระทบในทางตรงกันข้าม ต่อระบบ
การเป็นผู้นำ ผู้นำที่มีความสามารถสูงอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารต่อผู้ตามอันเนื่องจากความคิดของ
ผู้นำนั้นอาจจะยากเกินที่ผู้ตามจะเข้าใจ 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Conference) ความ
เชื่อมั่น เป็นอีกคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคลหนึ่ งเป็นผู้นำได้ ความเชื่อมั่นคือความไว้ใจต่อ
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคลรวมถึงการเคารพตนเอง และมีความเชื่อว่าบุคคลหนึ่ง
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การที่ผู้นำนั้นเกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน และความ
เชื่อมั่นช่วยให้บุคคลที่เป็นผู้นำนั้นรู้สึกเชื่อว่าการมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนของตนเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้อง 3) 

 
54นภดล เจริญทรัพยานันต์, ลักษณะของผู้นำที่ดี ต้องมี 14 ประการ เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2565 เข้าถึงได้จาก https://www.toward-goal.com/ลักษณะของผู้นำที่ดี -14/ 
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ความตั้งใจ (Determination) ผู้นำต้องแสดงความมุ่งมั่นเพ่ือให้ความต้องการในการปฏิบัติงานสำเร็จ
ลงตามเป้าหมาย เช่น การริเริ่ม การยึดมั่น มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน บุคคลที่มีความมุ่งมั่นจะพยายาม
ควบคุมสถานการณ์และพยายามกำจัดอุปสรรคเฉพาะหน้า รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นในการเป็น
ผู้นำเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ผู้ตามต้องการการชี้นำ 4) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่
สำคัญที่ผู้นำต้องมี ความซื่อสัตย์คือคุณภาพของความจริงใจและความไว้ใจ บุคคลที่ยึดมั่นกับหลักการ
และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเป็นหลักฐานแห่งความซื่อสัตย์ ผู้นำกับความซื่อสัตย์ทำ
ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนอ่ืนๆ เพราะเขาสามารถทำให้เชื่อว่าเขาทำอะไร เขาพูดอะไร เขากำลัง
จะทำอะไร เขาคือผู้ที่ซื่อสัตย์เชื่อถือได้และไม่โกหก โดยพ้ืนฐานแล้วความซื่อสัตย์สร้างผู้นำให้เป็นผู้ที่
น่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่น่ายกย่องและเชื่อใจ 5) การเข้าสังคม (Sociability) คุณลักษณะท้ายสุดที่มี
ความสำคัญสำหรับผู้นำคือความสามารถด้านการเข้าสังคม การเข้าสังคมเกี่ยวข้องกับผู้นำที่จะสัมพันธ์
กับสังคมด้วยความสุข ผู้นำแสดงให้เห็นถึงการเข้าสังคมคือเป็นมิตร เป็นกันเอง สุภาพนอบน้อม มีไหว
พริบดี และชอบเจรจาต่อรอง ต้องมีไหวพริบต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ ในเรื่องที่สำคัญของบุคคลนั้น
เป็นอย่างด ีสังคมผู้นำที่มีทักษะบุคคลที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับผู้ตาม55 

สเตดท์ (Stedt) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำ ดังนี้ 1) ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ทำงาน 2) พ่ึงพาได้และช่วยเหลือผู้อื่น 3) กล้าคิด กล้าทำ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถใน
กระจายงานให้ผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม 6) มีระเบียบ 7) มีความคิดรวบยอด 8) มีมนุษย์สัมพันธ์ 9) มี
ความสามารถในการสื่อสาร 10) สุขภาพแข็งแรง 11) ฉลาดรอบรู้12) มีความสามารถในการจัด
ระบบงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจ56 

ควีเบิ้ล (Quible) กล่าวว่าคุณลักษณของผู้นำที่ดีต้องประกอบไปด้วย 1) มีความสร้างสรรค์ใน
การทำงาน 2) มีสติปัญญาดี 3) ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด 4) มีความซื่อตรง 
ขยัน และมีความคิดแปลกใหม่ 5) มีความเที่ยงธรรม 6) ร่างกายแข็งแรงและ 7) ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ดี57 

เร็ดดิน (Reddin) กล่าวว่า โดยธรรมชาติมนุษย์มีลักษณะผู้นำพ้ืนฐานอยู่ในตัว 4 แบบ 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะผู้นำแบบเอาเกณฑ์ (Separated) เป็นแบบของนักอนุรักษ์นิยมชอบของเก่า

 
55Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 

Sage Publication, lnc., 2004), 16-18. 
56Ronal W. Stedt, Managing Career Education Programs (Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice – Hall, 1974), 49-53. 
57Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function,2nd ed. 

(Westport Connecticut: Greenwood, 1980), 15 - 17. 
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ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง จึงไม่เอาใคร อดทน เก็บตัว เจ้าระเบียบ จึงเป็นคนยึดถือและต้องทำอะไรตาม
กฎเกณฑ์ มีความระมัดระวังในการทำงานมากเนื่องจากกลัวผิด ไม่อยากทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพราะกลัว
ว่าถ้าคนอ่ืนทำผิดตัวเองจะต้องผิดด้วย เพ่ือไม่ให้มีความผิดก็เลยไม่ทำงานหรือทำงานให้น้อยที่สุด
เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และยังเป็นคนไม่เอาเพ่ือนเอาฝูงหรือจัดว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหน เพราะไม่เอาทั้ง
งานและคน นับเป็นลักษณะผู้นำที่ต่ำที่สุด 2) ลักษณะผู้นำแบบเอางาน (Dedicated) เป็นแบบของ
คนที่เอาการเอางาน ยึดถืองานเป็นหลักใหญ่ ในใจมุ่งมั่นในงานมาก ขยัน มั่นใจ กล้าทำ มีความคิด
ริเริ่ม ชอบกำหนดออกแบบงานให้ผู้อ่ืน แต่ไม่คิดถึงจิตใจของผู้อ่ืนจึงไม่เอาใครไม่มีเพ่ือน สรุปว่าเป็น
คนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ นั่นก็คือเน้นที่งานมากกว่าคน 3) ลักษณะผู้นำแบบสัมพันธ์ 
(Related) เป็นลักษณะคนที่เน้นมนุษยสัมพันธ์เป็นหลักในการทำงาน เอาใจทุกคน ทุกระดับ ไม่
ต้องการให้ใครเกลียด จึงมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับคนทุกคน ยอมรับผู้อ่ืน เห็นใจคนอ่ืน ไม่
อวดตัว ทำอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใคร ให้ความสำคัญเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่า
เรื่องงาน นั่นคือบุคคลประเภทที่เน้นคนมากกว่างาน ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงานผู้นำประเภทนี้
จะเลือกคนไว้ก่อนงานไว้ทีหลัง 4) ลักษณะผู้นำแบบประสาน (Integrated) เป็นลักษณะของคนที่ให้
ความสำคัญแก่งานและควรไปพร้อมๆกัน โดยถือว่าคนเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกันทำงานก็จะได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงผู้นำประเภทนี้จะมีศิลปะการจูงใจสูง 
พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จัดเป็น
ผู้นำแบบอุดมคติ ลักษณะผู้นำพ้ืนฐานทั้ง 4 แบบนี้จะอยู่ในตัวบุคคลทั้งที่ยังเป็นมนุษย์โดยพ้ืนฐานแต่
กำเนิด หรือเป็นมนุษย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้ว ลักษณะผู้นำพ้ืนฐานของแต่ละคนอาจจะ
เปลี่ยนไปเองจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง หรือขยายไปใช้อีกแบบหนึ่งพร้อมๆ กันหรืออาจจะลด
กลับมาเป็นแบบเดิมของตนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มนิสัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายทั้งสองชั้นที่กล่าวมาแล้ว และที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของผู้นั้นที่ต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงลักษณะผู้นำของตนเองมีมากน้อยแค่ไหน58 

ในขณะที่ราจีฟ พีชะวาเรีย (Rajeev Peshawaria) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของผู้นำไว้
ว่า แม้ทั่วโลกมีการลงทุนโปรแกรมพัฒนาผู้นำกันมากมายซึ่งใช้เงินไปมากมาย แต่จะมีกี่คนที่สามารถ
พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริง คำถามที่ทุกคนสนใจคือองค์ประกอบของผู้นำที่ดี  
น่าแปลกใจที่ว่าคำตอบที่พบเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่คนส่วนใหญ่คิด ผู้นำที่รวบอำนาจการตัดสินใจไว้  
คนเดียว (Autocratic) และบริหารแบบสั่งการจากบนลงล่าง กลับเป็นองค์ประกอบหลักของผู้นำที่
ประสบความสำเร็จแทนที่จะเป็นแบบประชาธิปไตย (Democratic) เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อม

 
58William J. Reddin, Effective Management by Objective: The 3-D Method 

of MBO. (New York: McGraw-Hill, 1971), 50. 
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นำมาซึ่งแรงต้าน (Resistance) คนที่ไม่ได้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะยอมแพ้แต่เนิ่น ๆ ขณะที่
ผู้นำตัวจริงจะยังคงทำตามเป้าหมายให้สำเร็จโดยปราศจากความกลัว ยอมแม้จะต้องเสี่ยงหรือ
เสียสละตัวเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับทักษะหรือความสามารถ แต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นจากพลังงานภายใน 
การเป็นผู้นำเป็นการขับเคลื่อนพลังงานมนุษย์ (Human Energy) ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและการเป็นผู้นำ
แบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จและบริหารจากบนลงล่างเป็นสิ่งจำเป็น พลังงานผู้นำจะได้มาจากการเห็น
คุณค่าและเป้าหมาย ขณะเดียวกันยังต้องมีความเห็นอกเห็นใจและอ่อนน้อมกับผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน59 

สอดคล้องกับสถาพร ปิ่ญเจริญ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้นำไว้ ดังนี้ 1) 
ประเภทของผู้นำที่แบ่งตามลักษณะการปฏิบัติงาน ผู้นำที่มีสัญลักษณ์ เช่น พระมหากษัตริย์ ผู้นำที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติพิเศษท่ีโดดเด่น อาจเป็นนักกีฬา และผู้นำทางกฎหมาย 
เป็นผู้นำที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ 2) ประเภทของผู้นำที่แบ่งตามลักษณะพฤติกรรม 
จะให้ความสัมพันธ์กับลักษณะพฤติกรรมของผู้นำ เช่น ผู้นำที่มุ่งแต่งานเป็นสำคัญ เป็นไปทางเผด็จ
การ ชอบสั่งการ ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ใช้กฎเกณฑ์เป็นที่ตั้ง ผู้นำที่
ตระหนักถึงผลงานจะยอมรับความเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสและเน้นการบรรลุเป้าหมาย และผู้นำที่มุ่ง
คนเป็นสำคัญ เป็นผู้ที่เน้นวิธีการทางบวก และเชื่อว่างานจะสำเร็จเพราะมีการแบ่งปันน้ำใจจนเกิด
ความรู้สึกอยากทำงาน 3) ประเภทของผู้นำที่แบ่งตามลักษณะการบริหารงาน การแบ่งประเภทผู้นํา
ตามลักษณะนี้จะให้ความสำคัญกับลักษณะงานของผู้นำ ผู้นำแบบอัตตาธิปไตยจะยึดตนเองเป็นหลัก
โดยใช้อำนาจเหนือผู้อ่ืน มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ผู้นำแบบเสรีเป็นผู้นำที่ปล่อยตามเรื่องตาม
ราวคอยแต่จะลงนามให้พ้นๆไปเท่านั้น 4) ประเภทของผู้นำที่แบ่งตามลักษณะนิสัยธรรมชาติของ
มนุษย์ ผู้นำประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับลักษณะนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ผู้นำแบบยึดเกณฑ์ 
เป็นนักอนุรักษ์นิยมยึดถือตนเองเป็นที่ตั้ง เจ้าระเบียบและไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้นำแบบนี้ยึด
งานจะชอบสั่งการ เอางานเอาการ และมีความมุ่งมั่นมาก ผู้นำแบบประสาน ให้ความสำคัญกับคน
และงานอย่างสมดุล60 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารและแนวทางด้าน
วิธีการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เริ่มต้นศตวรรษปัจจุบันผู้นำเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เหนือผู้อ่ืน ทั้งนี้
จากการได้รับวัฒนธรรมทางด้านสังคมพบว่า ผู้นำเป็นผู้ที่ประกอบด้วยภาพลักษณะที่แตกต่างจากคน
ทัว่ไป โดยมีการค้นคว้าสำรวจคุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการสื่อสาร (Communicators) และนัก

 
59ราจีฟ พีชะวาเรีย , องค์ประกอบของผู้นำที่ดี , เข้าถึงเมื่อวันที่  31 มกราคม 2564 , 

https://tma.or.th/2016/news_detail.php?id=205 
60สถาพร ปิ่นเจริญ, ภาวะผู้นำกับการจัดการ = Leadership and management, พิมพ์

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2556), 14-15. 
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ค้นคว้าวิจัย (Researcher) และได้จัดกลุ่มคุณลักษณะบุคคลออกเป็น 6 ประการ ได้แก่ คุณลักษณะ
ทางกาย (Physical Characteristics) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) สติปัญญาและ
ความสามารถ (Intelligence and Ability) บุคลิกภาพ (Personality) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 
(Task-Related Characteristics) และคุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) เป็นต้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1. คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ผู้นำมีร่างกายแข็งแรง มีพลัง (Energy) 
มีอายุที่เหมาะสม (Age) มรีูปร่างท่าทางท่ีดี (Appearance) ความสูง (Height) และน้ำหนัก (Weight) 
มีความสมดุลกัน  

2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ผู้นำเป็นผู้ที่มีการศึกษา (Education) สถานะ
ทางสังคม (Social Status , Mobility)  

3. สติปัญญาและความสามารถ  (Intelligence and Ability) ผู้นำเป็นผู้มีสติปัญญาดี  
(Intelligence) มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดี (Judgment, Decisiveness) มีความรู้เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ (Knowledge) และมีความสามารถในการสื่ออย่างคล่องแคล่ว (Fluency of Speech)  

4. บุคลิกภาพ (Personality) ผู้นำเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adjustment, Normality) มีความเด็ดขาด (Aggressiveness, 
assertiveness ) มีความตื่นตัวอยู่เสมอ (Alertness) มีความเชื่อมั่น (Ascendance, Dominance) มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี (Emotional Balance, Control) มีความกระตือรือร้นใน
การทำงาน (Enthusiasm) เป็นคนเปิด เผย (Extroversion) มีความเป็น อิสระในการทำงาน 
(Independence, nonconformity) มีจิต ใจที่ เข้มแข็ ง ไม่หวั่น ไหวง่าย (Objectivity, Tough-
Mindedness) มีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ (Originality, Creativity) มีความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม (Personal integrity, Ethical Conduct) มีไหวพริบแก้ปัญหาได้ดี (Resourcefulness) มี
ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) มีความเชื่อมั่น (Strength of Conviction) มีความสามารถ
อดทนต่อความกดดัน (Tolerance of Stress)  

5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) ผู้นำเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่
จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achievement Drive, Desire to Excel) มีความรับผิดชอบสูง 
(Drive for Responsibility) มีความคิดริเริ่ม (Enterprise, Initiative) มีความมุ่งมั่นในการกำจัด
อุปสรรค (Persistence Against Obstacles) และมีความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมาย (Responsible in 
Pursuit of Objectives) รวมถึงยังมีความใส่ใจในการทำงาน (Task Orientation)  

6. คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) มีความสามารถในการประสานงาน 
(Ability to Enlist Cooperation) มีความสามารถในการบริหารจัดการ (Administrative Ability) มี
เสน่ห์น่าดึงดูด (Attractiveness) มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Cooperativeness) มีความใส่ใจผู้อ่ืน 
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(Nurturance) เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน (Popularity, Prestige) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (Sociability, 
Interpersonal Skills) การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) มีไหวพริบและทักษะในการ
เจรจา (Tact, Diplomacy)61  
 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ความหมายของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การบริหารจัดการสามารถให้ความหมายอย่างกว้างและอย่างแคบได้ การให้ความหมายอย่าง
กว้างครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานและบุคลากรของทุกภาค 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและหน่วยงานที่ไม่สังกั ดภาครัฐ (Non-Government 
Organization หรือ NGO) เพ่ือนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ความหมายอย่างกว้างนี้เห็น
ตัวอย่างได้จากการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ไม่จำกัดเฉพาะภาครัฐที่ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่ได้
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานและบุคลากรของภาคอ่ืนๆด้วย โดยทุกภาคซึ่งรวมทั้งประชาชนแต่ละคน
อาจนำการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
สำหรับความหมายของการบริหารจัดการอย่างแคบ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐเท่านั้น คือการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะ
ทั้งหลายของหน่วยงานของรัฐและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้กำหนด
ไว้62 ไทเกอร์ ได้กล่าวว่าการบริหารจัดการ หมายถึง การประสานงานและการบริหารหน้าที่ต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง ประกอบไปด้วยการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
ควบคุมองค์กร โดยที่การบริหารจัดการครอบครัวขยายตัวของธุรกิจตั้งแต่การบริหารจัดการการเงิน 
การตลาด ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ การผลิต การปฏิบัติการและการบริการ63  

คเนเซวิช (Knezevich) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการว่า หมายถึงกระบวนการ
ทำงานร่วมกันของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติอย่างประสานสัมพันธ์กันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 
61Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1981), 74-82. 
62วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของการบริหาร การจัดการ 

การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.wiruch.com/ 

63Tiger, การบริหารจัดการคืออะไร? กระบวนการ+ประเภทของ Management, เข้าถึง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://thaiwinner.com/what-is-management/ 
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อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้วยการวางแผนการจัดองค์กร การนำและการควบคุมมนุษย์ 
กายภาพ การเงิน แหล่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการทางสังคมที่มีการชี้นำ ธำรงรักษา เร่งรัด 
ควบคุม จัดสรรทรัพยากรต่างๆ โดยมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย64 

จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่าการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการในการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ต้องมีการวางแผน มีการประสานงาน การร่วมมือกัน
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นสถานศึกษาตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการอบรมเลี้ยงดู ให้
ความรู้ ส่งเสริมประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมเป็นไปตามวัยและศักยภาพของเด็กแต่
ละคน65 

จากคำนิยามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมายถึง กระบวนการในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่ต้องมีการวางแผน มีการ
ประสานงาน การร่วมมือกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการจัดกานเรียนการสอน การ
แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ในสถานที่ซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก จัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64S. Knezevich, Administration of Public Education, (New York: Harper and 

Row, 1964), 401-405. 
65JAREELUK, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เข้าถึงเมื่อวันที่  23 มกราคม 2564 เข้าถึงได้จาก

http://gg.gg/nz4ot. 
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แนวคิด ทฤษฎี และสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กล่าวถึงความหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ใน

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าหมายถึง สถานศึกษา
ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น66 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ถือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสถานศึกษาตามมาตรา 4 และในมาตรา 18 กำหนดว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน67 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติในการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุลา
กร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4)มาตรฐานด้านวิชาการ 5) 
มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมสนับสนุน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยในมาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหารงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงาน  
1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์ฯ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ งเอง และศูนย์ ฯ ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตาม

 
66กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท, 2559), ค. 

67“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74 
ก (19 สิงหาคม 2542): 6. 
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พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 โดยรับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติและกรมการศาสนา จึงทำให้ศูนย์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการศูนย์
ที่แตกต่างและหลากหลาย ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ศูนย์ฯ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์ฯ ที่รับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่หากเป็นศูนย์ฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ให้แบ่ง
การปฏิบัติเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 
เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง กรณีที่ 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศาสนสถานร่วมกันบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
ว่าหน่วยงานใดจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านใด กรณีที่ 3 ศาสนสถานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนย์ทั้งหมด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ ยกเว้นรายการอาหารเสริม (นม) ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.2) การจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์ฯ ต้อง

มีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และด้านบุคลากร
ในศูนย์ฯ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่หรือตำบลที่มีความต้องการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ เพ่ือสำรวจความต้องการของชุมชน โดยในการจัดตั้งศูนย์ฯ ต้องมีจำนวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่
จะเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน (ยกเว้นแต่กรณีพ้ืนที่เสี่ยงหรือการคมนาคมไม่สะดวกแต่ต้องมี
เด็กเล็กไม่น้อยกว่า 15 คน) ต้องมีอาคารศูนย์ฯ ที่เหมาะสมสำหรับจัดการศึกษา โดยอาจจะเป็น
อาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างเอง หรือที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำแผนดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ฯ ในแต่ละด้าน ได้แก่ 
แผนการสำรวจประชากรเด็กเล็กอายุ 2 - 5 ปี แผนการรับนักเรียนและการจัดชั้นเรียน แผนการสรร
หาบุคลากรในศูนย์ฯ เพ่ือทำหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร หรือภารโรง จัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ เช่น เงินเดือน/ค่าตอบแทน ค่า
สวัสดิการค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น จากนั้นจัดทำโครงการและแผนดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ฯ เพ่ือขอความเห็นชอบสภา
ท้องถิ่น เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วให้จัดทำประกาศ และดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในการ
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จัดตั้งศูนย์ฯ และรายงานผลไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องย้าย/รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
ในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการ โดยเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่หรือตำบลเดิมที่ศูนย์ตั้งเพ่ือ
สำรวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชนและมติที่ต้องการ จากนั้นจัดทำแผนการย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เมื่อผ่านความเห็นชอบก็ดำเนินการตามเสนอและรายงานผล
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  

ในกรณีการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องยุบเลิกศูนย์ฯ ในสังกัด ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาเหตุผลความ
จำเป็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตำแหน่งหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็กครู หรือผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์นั้น และให้หัวหน้าศูนย์ฯ จากนั้นเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการ โดย
เริ่มจากการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่ตั้งของศูนย์ฯ เพ่ือสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่และมติของที่ประชุม จากนั้นรวบรวมข้อมูลมาจัดทำแผนการยุบเลิกศูนย์ฯ และนำ
ผลที่ได้จากการประชาคม แผนการยุบเลิกศูนย์ฯ และแผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เสนอต่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบแล้วให้จัดทำประกาศ และรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบด้วย 

1.3) การจัดการศึกษาและการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้
การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น 
ระยะเวลา การจัดการเรียนรู้และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ 
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่
จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในการรับสมัครเด็กเข้าศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาการรับ
สมัครเป็นปีการศึกษาเพ่ือให้การพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องรับเด็กระหว่างภาคเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนที่รับเข้าระหว่างภาคเรียน โดยเด็กและผู้ปกครองต้องมี
ภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือต้องย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นนั้น ก่อนเข้าเรียน
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ไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีรับเด็กนอกเขตบริการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (กรณีเด็กที่มิใช่สัญชาติไทยต้องมีหนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ตาม
กฎหมาย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องเปิดภาคเรียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 200 วันทำการ (ภาคเรียนละ
ไม่น้อยกว่า 100 วันทำการ) โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคมของปีการศึกษานั้น 
และภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนวันที่ 2 พฤศจิกายนของปีการศึกษานั้น ในส่วนของการให้บริการ
ส่งเสริมสนับสนุนสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจำปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข บริการอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านงบประมาณ และความ
ต้องการของชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กให้มี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัยและ
เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในกรณีการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีจำเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัดประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน 
หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันทำการ หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วันทำการ โดยให้ทำ
ประกาศปิดเป็นหนังสือและต้องกำหนดการเรียนชดเชยให้ครบ  ตามจำนวนวันที่ประกาศปิด และใน
ระหว่างปิดภาคเรียนให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การ
จัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การ
จัดทำหรือปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงปิดภาคเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ต้น
สังกัดทราบ  

1.4) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจำนวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 
15 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนจากสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนด้านสาธารณสุข ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนสำนัก/กอง/
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ส่วน การศึกษา ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหน้าที่
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  4 
ครั้ง กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ เสนอแนะให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาเสนอแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2) ด้านการบริหารงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณที่ใช้ในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แนวทางดังนี้  

2.1) งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 1) 
เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และครู
ผู้ดูแลเด็ก 2) ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 3) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 4) ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) 
5) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) อาหารเสริม (นม) 7) อาหารกลางวัน  

2.2) งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะต้องจัดทำแผนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณา ประกอบด้วย แผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  

2.3) งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
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2.4) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ68  

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายในศักยภาพด้านทรัพยากรและ

เศรษฐกิจ การกำหนดรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงอาจแตกต่างกันตามลักษณะสภาพ
ชุมชนและความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล สถานที่ และเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ในที่นี้ได้
นำเสนอรูปแบบประกอบการพิจารณาใน 2 ลักษณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะเลือกใช้
หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ 

รูปแบบที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ 

 
68กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท, 2559), 1-12. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เทศบาล/อบจ./อบต.) 

สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง กองคลัง 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(แต่งตั้งจากชุมชนไม่น้อยกว่า 9 คน) 



  39 

ที่มา : ระพันธุ์  พูลพัฒน์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563. เข้าถึง
ได้จาก http://www.pecerathailand.org/2018/01/382.html 

หมายเหตุ โครงสร้างนี้เหมาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตรากำลังบุคลากรทาง
การศึกษาเพียงพอ 

รูปแบบข้างต้นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งและรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยจัดหาหรือจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ และดำเนินการเลือกตั้ง
หรือจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พิจารณากำหนดจำนวนตามความ
เหมาะสม แต่จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้แทนจากท้องถิ่น ผู้แทนจากการ
ประชาคม ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นเลขานุการ 

รูปแบบที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมอบหมายให้ผู้แทนชุมชนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มอบหมายให้ผู้แทนชุมชนบริหารจัดการ 

ที่มา  : ระพันธุ์  พูลพัฒน์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563. เข้าถึง
ได้จาก http://www.pecerathailand.org/2018/01/382.html 

หมายเหตุ  โครงสร้างนี้ เหมาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำกัดด้าน
อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เทศบาล/อบจ./อบต.) 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จำนวน 3 -5 คน 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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รูปแบบข้างต้นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งและรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยคัดเลือกผู้แทนชุมชนเพ่ือทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดหา/จัดจ้าง
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำหน้าที่กำกับ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 – 7 คน 
คัดเลือกจากชุมชนทำหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน เหรัญญิก โดยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และให้หัวหน้าศูนย์ฯ 
เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งค่าตอบแทนสำหรับคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม69 

การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติ
อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ว่าให้รับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ฉะนั้น เมื่อปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงควรให้ความสนใจ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ถูกวิธี
และทั่วถึง คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ ด้วยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ทำ
ให้มีการดำเนินการจัดระบบเพ่ือให้การดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอน
การจัดตั้งศูนยฯ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
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มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) โดยความร่วมมือของประชาชน 
เพ่ือกระจายโอกาสในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
และเป็นพ้ืนฐานการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 มีเป้าหมาย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามความต้องการและด้วยความร่วมมือของชุมชน 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ และได้รับ
การฝึกฝนให้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเต็มตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กในทุก
ด้านแบบองค์รวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชน ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้า
เรียนในระดับประถมศึกษา ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อย่างถูกวิธี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนใน
ชุมชนให้สามารถร่วมกันวางแผนและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพ่ือแบ่งเบาภาระการ
ดูแลและเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง พ่อแม่ของเด็กปฐมวัยที่มีรายได้ไม่เพียงพอ สามารถใช้เวลาในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และเป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาความพร้อมให้เด็กทุกคน
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ70 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน
จัดบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐาน
และเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เน้นการประเมินตาม
ภารกิจของหน่วยงานและข้อจำกัดของการใช้มาตรฐานเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปี เท่านั้น 
ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยัง
ต้องใช้หลายมาตรฐานทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนและต้องทำงานซ้ำซ้อนและยังไม่ได้นำผลการประเมินไป
พัฒนาเท่าที่ควร คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจัดทำมาตรฐานนี้ขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการ
ประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์หรือ
ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในทุกสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งชี้ 26 ข้อ มาตรฐานที่ด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งชี้ 20 ข้อ มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ก แรกเกิดถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 7 ข้อ และ 
3 ข 3 ปีถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ 22 ข้อ สาระของมาตรฐาน
แต่ละด้าน มีดังนี ้

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างเป็น

ระบบ มีการบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด มีการบริหาร

จัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หัวหน้า มีคุณวุฒิ คุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม มีการบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็ก
อย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย มีการบริหารจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ใน
บริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ มีการจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มี
จำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก มีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทาง
อย่างปลอดภัย มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมี
ระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจ
สุขภาพประจำปี และป้องกันโรคควบคุมติดต่อ มีอาคารพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน มีบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน ล้างมือให้เพียงพอ สะอาดและปลอดภัย มีการ
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จัดระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล และพาหะนำโรค มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน มีการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน มีการดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน และมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล มีการจัดมุม
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และ
การเล่น โดยเลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และมีการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ 
เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ให้เด็กอายุ 6 เดือน
ขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน มีการตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ มีการ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก 
สายตา หู ตามกำหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถามสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหา จินตนาการ 
คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์
ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและ
สนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะ
การดูภาพฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้องมีการจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 
สิ่งต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ มีการจัดกิจกรรม
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และประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกายศิลปะ ดนตรีตามความสนใจและถนัด มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
โดยการจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สู งขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 

ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

(Gross Motor) เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive) 
เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษา
สมวัย (Expressive Language) เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
Social) 

สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม มีน้ำหนักตัว

เหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
วัย มีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย และมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีการแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส 
รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรีกีฬา และเด็กสามารถอดทน รอคอย 
ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ เด็กบอกเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบจำนวน มิติสัมพันธ์(พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้
เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย เด็กมีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีแสดงออกได้สมวัย เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร เด็กสามารถฟัง พูด จับ
ใจความ เล่า สนทนาและสื่อสารได้ เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ เด็กมีทักษะการวาด 
การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคย และสนใจ เด็กมี
ทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืน
ด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความ
เมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย เด็ก
สามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนัก
ถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน71 

นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็น 
องค์รวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และเพ่ิม
ความสำคัญของการพัฒนาด้านตัวตน (Self-Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Exclusive 

 
71สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2562), 7-14. 
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Function: EF) ให้มากขึ้นเพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่ามีความเชื่อมั่นและภูมิใจในตนเองและเป็นเด็กที่คิด
เป็นมีเหตุมีผลและรู้จักกำกับตนเอง โดยมีเป้าหมายความสำเร็จ คือเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
อย่างรอบด้านและสมดุลมีความเชื่อมั่นและมีความภูมิใจในตนเองมีทักษะการคิดกำกับตนเองได้และมี
ความสุข 
 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาดังนี้  

1) เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจน
ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ให้เด็กฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการทำ วางแผน ตัดสินใจลงมือทำและนำเสนอ รวมทั้งสะท้อนความคิด
ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่คิดความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ โดยครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก
และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กทั้งนี้ให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความสนใจ 
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

2) จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม สมดุลและต่อเนื่อง สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของ
สมอง เหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะ และลำดับขั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละคน รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 

3) จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพ่ือให้เด็กมี
โอกาสได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายและมีความหมายต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งการเล่นอิสระ การ
เล่นร่วมกัน และการเล่นที่มีข้อตกลงในกิจกรรมที่เด็กจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ ได้วางแผนด้วย
ตนเอง ลองผิดลองถูกฝึกฝนทักษะ และคิดแก้ปัญหา 

4) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระ 
และท้าทายเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาสูงที่ สุด เรียนรู้อย่างมี
ความสุขรวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู 

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสื่อ 
รูปแบบวิธีการหรือนวัตกรรมสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

6) ประสานความร่วมมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตามนโยบายข้างต้นนั้น ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกที่สำคัญเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ ผู้อำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ผู้สังเกตร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็ก
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ได้รับพัฒนาการและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมสำหรับครูเพ่ือให้เกิด “5 สิ่งที่มีอยู่จริง” ดังนี้  

1) ครูมีอยู่จริง “ครูคุณภาพ ครูเพ่ือศิษย์” หมายถึงครูต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะสมอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นและทำเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พ่ึงทาง
ใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

2) เด็กมีอยู่จริง “เด็กคิดได้วางแผน ลงมือทำ แก้ปัญหา ด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับ” 
หมายถึง การสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองให้แก่เด็ก โดยครูเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมี
ศักยภาพต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด เลือก วางแผน ลงมือทำ ทดลองแก้ปัญหา นำเสนอ และทบทวน
หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และสิ่งที่เด็กทำสำเร็จได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ครู และพ่อแม่ 
ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ ดังนั้นการทำให้เด็กมีตัวตนอยู่จริง พ่อแม่และครูต้องส่งเสริมสร้างความมี
ตัวตนให้กับเด็ก โดยเคารพในความรู้สึกนึกคิดของเด็ก กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนให้
เด็กมีเป้าหมายในการเรียนรู้เอง ให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ผลจากการตัดสินใจ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 

3) หลักสูตรมีอยู่จริง “ให้โอกาสการเรียนรู้และความสำเร็จแก่เด็ก” หมายถึง หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็ก สร้างทักษะชีวิต ช่วยให้เด็กมีความพร้อมพ้ืนฐานสำหรับการเรียนรู้และมี
ทักษะชีวิต ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งในระหว่างการเรียนและการดำเนินชีวิตในระยะยาว 

4) ครอบครัวมีอยู่จริง “ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยมีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก” หมายถึง ครอบครัว
ที่เลี้ยงดูเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ ให้โอกาส ให้กำลังใจ ส่งเสริมการคิดและการกระทำเชิงบวก 
ซึ่งเด็กปฐมวัยจะได้รับการพัฒนาจากครอบครัวเป็นอันดับแรก ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึง
จำเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการสื่อสาร
เชิงบวก สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ และให้กำลังใจกัน
และกัน 

5) เพ่ือนร่วมงานมีอยู่จริง “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ” 
หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอก
สถานศึกษาซึ่งร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพครูจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่
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มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปั ญหา ร่วมกัน
รับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาเด็ก พัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเพ่ือการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน72 

ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษาที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานสำหรับทุกคน มลรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
คุ้มครองสิทธิดังกล่าว ระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 12 ปี จำนวนปีของการศึกษาภาคบังคับ
ขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐแต่ส่วนใหญ่จะบังคับตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ จนถึงอายุ 16 ปี บางมลรัฐให้เข้าเรียน
จนถึงอายุ 18 ปี โรงเรียนรัฐบาลจัดการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่สอนศาสนาใดศาสนาหนึ่ง โรงเรียน
เอกชนอาจจะสอนศาสนาแต่นักเรียนจะต้องเสียค่าเล่าเรียน ในปัจจุบันมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา
จัดการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิดถึง 5 ขวบ) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ สถานดูแลเด็ก (Day Care) 
และโรงเรียนก่อนประถมศึกษา (Pre-schools, Pre-K, Pre-kindergarten) โดยสถานดูแลเด็กเน้น
การดูแลเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยตนเอง ส่วนโรงเรียนก่อนประถมเป็นการจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบชั้นเรียนเพ่ือให้เด็กคุ้นเคยกับการเข้าโรงเรียน ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ขวบ 
เน้นการพัฒนาสังคม ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา และมักจะมีมาตรฐานการสอนและหลักสูตร
กำหนดให้ดำเนินการบางแห่งมีการนำแนวทางของการสอนแบบพิเศษมาใช้ เช่น มอนเตสซอรี่  
วอลดอร์ฟ เป็นต้น 

ประเทศสหราชอาณาจักร  
ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อังกฤษ (England) เวลส์ (Wales) และสก็อตแลนด์ 

(Scotland) เกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) เป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกของ
โลกและเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ได้จัดระบบระบบ
การศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (Early Years Education) ระดับประถมศึกษา 
(Primary Education) ระดับมั ธยมศึกษา (Secondary Education) ระดับต่อ เนื่ อง (Further 
Education หรือ FE) และระดับ อุดมศึกษา (Higher Education หรือ HE) ซึ่งเป็นการศึกษาภาค
บังคับ ในช่วงอายุ 5 ขวบ (ในไอร์แลนด์เหนือเริ่มตั้งแต่ 4 ขวบ) ถึงอายุ 16 ปี การศึกษาต่อเนื่อง (FE) 
ไม่เป็นภาคบังคับและครอบคลุมการศึกษาที่ไม่ถึงขั้นก้าวหน้า (Non-Advanced Education) ซึ่ง
สามารถเรียนได้ในวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะสูงกว่าระดับ

 
72กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย, ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563. 
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ทั่วไป ซึ่งเรียกว่า GCE A levels หรือเทียบเท่า การศึกษาระดับปฐมวัย (Early Year Education) 
ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.2010 รัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎหมายให้เด็กอายุ 3 และ 4 ขวบเข้าเรียนฟรี
ในชั้นเตรียมอนุบาล (Free Nursery Education) ปีละ 38 สัปดาห์ เนื่องจากได้ประกาศกฎหมาย
การศึกษา The Education Act (ค.ศ.2002) ขยายหลักสูตรแห่งชาติสำหรับอังกฤษ ให้ครอบคลุม
ระดับพ้ืนฐานในช่วงก่อนประถมศึกษา การเริ่มใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Statuary 
Framework for the Early Years Foundation Stage ซึ่ งเริ่มใช้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 
กำหนดให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 2 ส่วน ส่วนแรก มี 3 สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คือ การสื่อสารและภาษา (Communication and Language) การพัฒนาสุขภาพกาย 
(Physical Development) การ พั ฒ น าบุ ค ค ล  สั งค ม แ ละอ ารม ณ์  (Personal, Social and 
Emotional Development) ส่วนที่สอง 4 สาระการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนส่วนแรกให้เข้มแข็งมากขึ้น 
ได้ แก่  ก าร อ่ านและการ เขี ยน  (Literacy) คณิ ตศาสตร์  (Mathematics) ความ เข้ า ใจ โลก 
(Understanding the World) และศิลปะการแสดงออกและการออกแบบ (Expressive Arts and 
Design) กำหนดแนวการจัดการเรียนรู้โดยให้เน้น การเล่นและค้นคว้า (Playing and Exploring) 
การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และการสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Creating and Thinking Critically) ให้ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอและ
ประเมินความก้าวหน้า เมื่ออายุ  2-3 ขวบ เรียกว่า Progress Check และต้องจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กแต่ละคน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน หลังจากเด็กอายุครบ 5 ขวบ 
รายงานนี้เรียกว่า Early Years Foundation Stage Profile (EYFSP) 

ประเทศนิวซีแลนด์ 
ในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีใกล้เคียงกับ

ประเทศในยุโรปตอนใต้ มีการค้าระหว่างประเทศเป็นฐานเศรษฐกิจ มีดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นอันดับ 
20 ของโลก (ค.ศ.2009) รายได้สำคัญมาจากภาคธุรกิจบริการประมาณร้อยละ 70 ตามด้วยผลผลิต
จากอุตสาหกรรมและการก่อสร้างและผลผลิตจากฟาร์มและวัตถุดิบต่าง ๆ สินค้าส่งออกสำคัญคือ
สินค้าเกษตรประมงและป่าไม้ ระบบการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในเรื่องทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และความรู้ที่สำคัญด้านอ่ืน ๆ 
นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับชาติว่า เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
แบ่งระบบการศึกษาได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับโรงเรียน (ประถมและมัธยมศึกษา) และ
ระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาระดับปฐมวัย (Early Childhood Education) เป็นการศึกษาและการดูแลเด็ก
ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจ ในการอนุมัติให้จัดตั้ง
สถานศึกษา ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและกำกับดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ให้บริการ 
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(Providers) ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 
สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีครูเป็นผู้นำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ (1) ศูนย์การเรียนและการดูแลเด็ก (Education and Care Centers) (2) โรงเรียนอนุบาล 
(Kindergarten) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนอนุบาล (3) รูปแบบการศึกษาและการดูแลภายใน
ครอบครัว (Home-Based Education and Care Services) เป็นบริการในครอบครัว 2. การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยโดยพ่อแม่เด็กเป็นผู้นำแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ศูนย์การเล่น (Playcenters) 
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดบริการแก่เด็กปฐมวัย โดยผู้บริหารและจัดการศึกษา 
คือ พ่อแม่ หรือกลุ่มครอบครัวในระบบครอบครัวขนาดใหญ่ของเด็กเมารี (Whanau) และผู้ดูแลเด็ก 
(Caregivers) (2) กลุ่มการเล่น (Playgroups) เป็นรูปแบบการศึกษาปฐมวัยที่มีความผ่อนคลาย 
ยืดหยุ่นเป็นทางการน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอ่ืน ๆ จัดโดยพ่อแม่ครอบครัวของเด็กและผู้ดูแล
เด็ก เพ่ือให้เด็ก ๆ มีโอกาสพบปะและสามารถเล่นกับเพ่ือนๆในรูปแบบที่ผู้ดูแลจัดให้ 

นิวซีแลนด์บริหารการศึกษา เป็นแบบกระจายอำนาจควบคู่กับไปกับการประกันคุณภาพ โดย
มีกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนานโยบายเชิงยุทธศาสตร์ให้การสนับสนุน 
และจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจัดการ
ทรัพย์สินของโรงเรียนที่จัดตั้งโดยงบประมาณของรัฐ จัดทำแฟ้มสะสมรายการทรัพย์สิน จัดซื้อและ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่จำเป็นตรวจสอบและจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดสภาพ และการดูแลบ้านพักครู
และบ้านพักภารโรงจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรระดับชาติและ
กำหนดมาตรฐานหลักสูตร จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครู ทุนการศึกษาและรางวัลต่าง ๆ สำหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษารวมทั้งบริหารบัญชีเงินเดือนสำหรับครูจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษซึ่งรวมถึง
บริการการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ ให้บริการช่วยเหลือโดยผู้มีความรู้เฉพาะทาง สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์อุดมศึกษาและ
การศึกษานานาชาติ ทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษากำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน
และขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย บุคคลหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดสามารถขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (Providers) ยกเว้น
ในการดำเนินการประเภท “กลุ่มการเล่น” ที่ต้องมีใบรับรอง (Certificate) กระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ดำเนินการตามระเบียบ และพ่อแม่ของเด็กอาจจะต้องออกค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม การสนับสนุนของกระทรวงฯ มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การอุดหนุนทั่วไป พิจารณาเป็นราย
ชั่วโมงและรายหัว โดยใน 1 สัปดาห์จะไม่เกิน 30 ชั่วโมง เรียกว่า ECE Funding Subsidy 2) การ
อุดหนุนสำหรับรูปแบบที่มีมาตรฐานสูงกว่าปกต ิจะอุดหนุนสูงกว่า สำหรับ 20 ชั่วโมงแรก เรียกว่า 20 
Hours ECE และในส่วนที่เหลือจะอุดหนุนให้ในอัตราตามปกติ แต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง 3) การอุดหนุน
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เพ่ือความเท่าเทียมกันของชุมชนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียกว่า Equity Funding 4) การ
อุดหนุนพิเศษไม่ตํ่ากว่า 1.65 เท่า ของเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับในพ้ืนที่ชนบทและห่างไกลที่มีขนาด
เล็กซึ่งได้เงินอุดหนุนทั่วไปไม่เกินปีละ 20,000 เหรียญ เรียกว่า Annual Top-up Isolated Service 
5) การอุดหนุนเพ่ือจ้างครูที่มีใบอนุญาต 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชียและอันดับที่ 11 ของ

โลก (จัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit’s “Quality-Of-Life Index”) การบริหาร
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ทำหน้าที่บริหาร
การศึกษาทุกระดับ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด และมีรองปลัดกระทรวง 
3 ฝ่าย คือ ฝ่ายสามัญศึกษา ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายบริการ (Deputy General Education, Deputy 
Secretary of Policy, Deputy Secretary of Services) การศึกษาระดับปฐมวัย (Pre-School 
Education) ในประเทศสิงคโปร์เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงพัฒนาชุมชนเยาวชนและกีฬา (Ministry of Community Development, Youth 
and Sports -MCYS) นักเรียนจะได้รับคำแนะนำตามมาตรการดูแลสุขอนามัยและได้รับการตรวจเพื่อ
คัดกรองด้านสุขภาพก่อนวัยเรียนหลักสูตร 3 ปีสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ โปรแกรมการเรียนแต่ละ
ชั้นประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการรู้หนังสือ (Literacy) ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตัวเลข ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 
ความซาบซึ้งในดนตรี การเคลื่อนไหวและการเล่นกลางแจ้ง จะเรียน 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาที่หนึ่ง (English as the First Language) และภาษาจีนหรือภาษามาเลย์หรือภาษาทมิฬใน
ฐานะเป็นภาษาแม่ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาปฐมวัยเพราะ
เป็นช่วงวางรากฐานทักษะและอุปนิสัย ซึ่งจะมีผลต่อเด็กไปตลอดชีวิตได้กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย ไว้เป็นกรอบสำหรับการออกแบบหลักสูตรอนุบาลศึกษา คือ เมื่อ
สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล จะมีคุณลักษณะและความสามารถ (1) รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด (2) เต็มใจ
แบ่งปันและผลัดเปลี่ยนกันกับผู้อ่ืน (3) สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (4) อยากรู้อยากเห็นและ
สามารถสืบค้น (5) สามารถฟังและพูดด้วยความเข้าใจ (6) รู้จักทำตัวสบายและมีความสุข (7) มี
พัฒนาการทางกายและสุขนิสัยที่ดี (8) รักครอบครัวเพ่ือนครูและโรงเรียนผลลัพธ์ที่คาดหวังดังกล่าว
เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้พ่อแม่และครูช่วยกันออกแบบหลักสูตรที่จะปลูกฝังให้เด็กมีทักษะและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรมและสังคมนิสัยที่ดีในการทำงานและการเล่นกับ
ผู้อื่นแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางบวกและความม่ันใจความอยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสรรพสิ่ง
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รอบตัวความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาแม่อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุม
ร่างกายและใช้ทักษะต่างๆ ค่านิยมทางบวกเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชน73  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย จากพ้ืนที่

ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนไทย - เมียนมาร์
ตั้งอยู่ละติจูดที่ 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 10 
ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,247,789 ไร่ เป็นร้อยละ 1.01 ของประเทศ และอันดับที่ 42 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง  
                          และอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง  

          จังหวัดเพชรบุร ี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ
อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
จังหวัดราชบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 101 ตำบล 977 หมู่บ้าน สำหรับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง  
เทศบาลตำบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 72 แห่ง74  

 

 
 

73สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ , รายงานผลการศึกษาการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2559), 17-115. 

74 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2563 , 
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/ 
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ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ศูนย์ จำแนกเป็น
อำเภอได้ดังนี้  

1) อำเภอจอมบึง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านทับตะโก 

2) อำเภอดำเนินสะดวก 8 ศูนย์  ประกอบด้วย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
อุบลวรรณา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสาทสิทธิ์ โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโชติทายการาม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบัวงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชาวเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่ 

3) อำเภอบางแพ 7 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าราบ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดกลางวังเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแพใต้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่โพหัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม 

4) อำเภอบ้านโป่ง 11 ศูนย ์ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโก
สินารายน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 

5. อำเภอปากท่อ 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาพระเอก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุคาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติการาม และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากท่อ 

6) อำเภอโพธาราม 14 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโพธาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหม้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมาธิปไตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาด
สำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่ำ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระศรีอารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเขาขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองโพ 
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7) อำเภอเมืองราชบุรี 11 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมนตรีพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองราชบุรี Kid Home ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาธาตุสมานา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองกระทุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลุมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ดก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู 

8) อำเภอสวนผึ้ง 2 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย75 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

มณฑิรา ทองนุ่น ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวัดปุรณาวาสสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวัดปุรณาวาสโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละกลุ่มของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งครูและผู้บริหารโรงเรียน  
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
กลุ่มผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการโรงเรียน อยูในระดับมาก ยกเวนดานบุคลิกภาพและดานสติ
ปัญญา อยูในระดับมากที่สุด สวนผูบริหารโรงเรียนกลุมหัวหนากลุมสาระ อยูในระดับมาก ยกเวนดาน
ลักษณะที่เกี่ยวกับงานอยูในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผู้นำของผู้ บริหารโรงเรียนวัดปุรณาวาสเมื่อจำแนกตามสถานภาพกลุมกรรมการสถานศึกษาในความ
คิดเห็นของกลุมครูและกลุมผูบริหาร ไมแตกตางกัน กลุมผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการโรงเรียน
แตกต่างกัน กลุมหัวหนากลมุสาระไมแตกตางกัน76 

อนุศรา โกงเหลง ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
75ศาลากลางจังหวัดราชบุรี “การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564” 16 พฤศจิกายน 2564 

76มณ ฑิ รา ทองนุ่ น , “คุณ ลักษณ ะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารโรงเรียนวัดปุ รณ าวาสสั งกัด
กรุงเทพมหานคร” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2557): 133. 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้านและอยู่ในด้านมาก จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อยดังนี้ ภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย บุคลิกภาพ 
สติปัญญาและความสามารถ และคุณลักษณะทางสังคม 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ลักษณะ
งานเพ่ือนร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การนิเทศงาน หน่วยงานและการจัดการ สภาพการ
ทำงาน การเลื่อนตำแหน่งเงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล 3) คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับปาน
กลาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน77 

พิศมัย เจริญลักษณ์ ได้ศึกษาความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถ เรียงลำดับตามตัวแปรย่อย 
ได้แก่ ความเข้าใจ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ความเต็มใจ เรียนลำดับตามตัวแปรย่อย ได้แก่ 
ด้านความมั่นคง ความมุ่งมั่น ความมั่นใจ และแรงจูงใจในความสำเร็จ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านการ
บริหารจัดการมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่มาตรฐานที่ 6 ด้านการส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

 
77อนุศรา โกงเหลง, “คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” 
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 236. 



  56 

ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0178 

ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า1) ระดับการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนและด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแก
ดำ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอาชีพ/ตำแหน่ง และ
ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 2) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง79 

ปวีณ์รัศมิ์ชา เปิ้นวงศ์ ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1 ) คุณลักษณะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการยึดมั่นใน
คุณธรรม ด้านการเข้าสังคม ด้านความตั้งใจ ด้านสติปัญญา และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 2 ) การ
เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองสังกัด

 
78พิศมัย เจริญลักษณ์, “ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม” วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 122. 

79ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง, “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม” วารสารการเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ 4, 
2 (มีนาคม – สิงหาคม 2557): 352. 
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เทศบาลจังหวัดสระบุรี จำแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนก
ตามระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน80 

บุษราคัม เนียมมี ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
อนุบาล สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประเภทของเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
237 คน เป็นเพศชายร้อยละ 7.20 เป็นเพศหญิงร้อยละ 92.80 มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 4.20 ปริญญาตรี ร้อยละ 62.40 ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 33.30 มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 
ปี ร้อยละ 18.10มีประสบการณ์ทำงาน 5 - 10 ปี ร้อยละ 40.90 มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 
ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.90 เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล ร้อยละ 25.70 เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยละ 39.70 เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ร้อยละ 34.60 2) คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีคุณลักษณะ
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้านตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านสังคมและชุมชน และด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 3) การเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ จำแนกตามประเภทของเทศบาลพบว่าโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ในประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน81 

จารุณี อินทร์เพ็ชร ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

 
80ปวีณ์รัศมิ์ชา เปิ้นวงศ์, “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร 

ครู และผู้ปกครอง สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี” (เอกสารประกอบการรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , 23 
กรกฎาคม 2558). 

81บุษราคัม เนียมมี, “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
อนุบาล สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ” วารสารชุมชนวิจัย 10, 3 (กันยายน – ธันวาคม 
2559): 45-47. 
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พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับแรกคือ กระบวนการบริหาร ได้แก่ การจัดองค์การ การวางแผน การ
อำนวยการ การจัดคนเข้าทำงาน และการควบคุม และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ การจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ  2) คุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรกคือ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว รองลงมาคือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
และผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามลำดับ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์ประกอบกระบวนการบริหาร และ
องค์ประกอบปัจจัยการบริหาร โดยมีประสิทธิภาพในการทานาย ร้อยละ 3482 

สุรีพร พันยุโดด ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 สรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสร้างและการแสวงหาความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การนำไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 3. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ดังนี้ 
คุณลักษณะทางสังคมและคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 งานวิจัยนี้พบว่าคุณลักษณะทางสังคมและคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ สามารถร่วมกัน
ทำนายการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 
2 ได้ร้อยละ 56.683 

 
82จารุณี อินทร์เพ็ชร, “ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม

มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ 9, 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559): 479. 

83สุรีพร พันยุโดด, “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2” วารสารวิจัยสหวิทยาการ



  59 

วิเลขา ปรีชา ได้ทำการศึกษาการดำเนินงานของงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านงาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านงานส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านงานการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด84 

สุชญา ศรีอริยะกุล ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
คุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 
คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังและสังคม คุณลักษณะทาง
สังคม และคุณลักษณะทางสติปัญญา 2) คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการกำหนดระเบียบ 
ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิบุคคลในองค์การ การยอมรับในสังคมทางองค์การ ความสมดุลอันเหมาะสม
ระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนา โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และสภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขอนามัย 3) คุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

 

ไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research 11, 4 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559): 
38. 

84วิเลขา ปรีชา, “การดำเนินงานของงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  14, 67 (เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560): 137. 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.0185 

อุไรวรรณ ศรีสุข ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมและรายด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านคุณภาพเด็กมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า 1) ด้านกระบวนการบริหารของผู้บริหาร เรื่องการใช้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการ
บริหารให้เกิดผลตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนเรื่องการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
สวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2 ) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารเรื่อง
ความสามารถในการโน้มน้าว ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วน
เรื่องการยกย่อง ชมเชย ผู้ร่วมงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  
3) คุณลักษณะของผู้บริหารเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาคำพูด ในการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
ส่วนเรื่องการแสดงความเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงานอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การ
จัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมทันสมัยมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ส่วนเรื่องการนิเทศครู โดยมีการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียนอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สอนและการจัดหาสื่อต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีค่ าเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากัน 
5) คุณภาพของครูและบุคลากรเรื่องครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เต็มความรู้
ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนเรื่องครูและบุคลากรมีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
หรือวิทยาการใหม่ ๆ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียนมีค่ าเฉลี่ยต่ำที่สุด 6) คุณภาพเด็ก
เรื่องเด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนเรื่องเด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และ  
7) ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเรื่องศูนย์มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และศูนย์มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สวยงามดึงดูดใจเด็กให้มาเรียน

 
85สุชญา ศรีอริยะกุล, “ทำการศึกษาคุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1” วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 7, 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560): 126. 
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนเรื่องศูนย์มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอมี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออ่ืนๆ86 

ปวีณา ศรีนาราง ทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย
ความกระตือรือร้นความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าในการตัดสินใจความรู้ความสามารถ และความ
ซื่อสัตย์ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาให้
นักเรียนมีทัศนคติทางบวกความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน 3) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความกล้าในการ
ตัดสินใจ (X1) ความรู้ความสามารถ (X3) ความกระตือรือร้น (X5) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Ytot) โดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 43.40 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.0587 

ธิปัตย์ ทั่นเส้ง ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงาน
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเข้าสังคม ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความตั้งใจ 
และด้านความฉลาดเฉลียว ตามลำดับ 2) ความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า 
ความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพ ด้านการเป็นที่

 
86อุไรวรรณ ศรีสุข, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี” Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 11, 1 (เดือนมกราคม – เมษายน 2561): 
1227. 

87ปวีณา ศรีนาราง, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” วารสารสังคมศาสตร์วิจัย 9 , 2 (เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561): 117 -118. 
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ยอมรับ ด้านความรักในงาน และด้านความสำเร็จในงาน ตามลำดับ 3) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ
คล้อยตามกัน88 

ธเนศพล อินทร์จันทร์ ได้ทำการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ส่วนผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 2) แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และมีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การจัดสรรอัตรากำลังครูให้เพียงพอกับ
จานวนเด็ก ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทและพ้ืนที่ และการนิเทศ กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์และการวัดผลประเมินผลตาม
พัฒนาการอย่างถูกต้อง ด้านคุณภาพเด็ก ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการดูแลสุขภาพอนามัยการกล้า

 
88ธิปัตย์ ทั่นเส้ง, “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 10, 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562): 419-420. 
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แสดงออก การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านการคิด และการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างเหมาะสมตามวัย89 

ทัศนีย์ มณเฑียร ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลวิจัยพบว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นำ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเป็นอันดับสุดท้ายคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงที่สุด (rxy = .811) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงที่สุดกับการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X3) ด้านภาวะผู้นำ (X1) ด้านบุคลิกภาพ (X4) ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ (X2) มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .828 แสดงว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร จำนวน 4 ด้าน สามารถร่วมกันทำนายการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยรวมได้ร้อยละ 82.8090 

ภูษิตา กระจ่างแสง ได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน

 
89ธเนศพล อินทร์จันทร์, “แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562” 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 9, 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563): 133-134. 

90ทัศนีย์ มณเฑียร “คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”วารสารสิรินธรปริ
ทรรศน 22, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564): 280. 
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ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  2) ดัชนีความต้องการ
จำเป็นพบว่า ด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด คือด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน 3) แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 1) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 2) ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการเรียนรู้ 3) ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 4) ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 5) ด้านการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัย91 

ศุกลพิจักษณ์ มลาไวย์ ได้ศึกษามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับมากที่สุด 
คือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เมื่อจำแนกตามตำแหน่งวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบันปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบันต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานการดำเนินงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน92 

นฤมล อินฟากท่า ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

 
91ภูษิตา กระจ่างแสง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 21, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564): 240. 

92ศุกลพิจักษณ์ มลาไวย์ “มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16, 1 (มกราคม – เมษายน 
2564): 195. 
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ภาวะผู้นำ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม93 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 ไอบูกัน และคณะ (Ibukun and Others) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลและความเป็น
ผู้นำที่มีประสิทธิผลในรัฐเอกิติ ไนจีเรีย ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาบุคลิกภาพและความ
เป็นผู้นำรัฐเอกิติ ไนจีเรีย โดยใช้แบบสอบถามเชิงสำรวจเพ่ือใช้ในการศึกษา และประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในเอกิติ ไนจีเรียผลการวิจัยพบว่า 
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประสบการณ์ของผู้บริหารและความเป็นผู้นำของพวกเขา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอายุของผู้ว่าจ้างกับประสิทธิผลในการเป็นผู้นำ และมีไม่ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประสิทธิผลการเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาชายและหญิง จาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริการการเรียนการสอน Ekiti State สามารถให้ความสำคัญกับ
การใช้ประสบการณ์ในการแต่งตั้งผู้บริหาร ส่วนปัจจัยด้านเพศอาจไม่ได้รับการเน้นย้ำเนื่องจากไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชายและหญิง94 
 อเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารที่จำเป็นสำหรับการ
บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัดการ
บุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่าทักษะทั้ง 3 ด้านมีความจำเป็น
สำหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ 
ให้ความช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมไปถึงเห็นความสำคัญในการตัดสินใจของ

 
93นฤมล อินฟากท่า , “คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์” Journal of 
Roi Kaensarn Academi 7, 4 (เมษายน 2565): 31. 

94W. O. Ibukun, Babatope Kolade Oyewole and Thomas Olabode 
Abe,“Personality Characteristics and Principal Leadership Effectiveness In Ekiti State, 
Nigeria,” International Journal of Leadership Studies 6, 2 (2011): 247-262. 
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บุคลากรด้วย มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและความ
ถนัด95 
 เรนท์ซู (Rentzou) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของการดูแลและศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการโดย
ศูนย์ดูแลเด็กในประเทศตุรกี ในทัศนะของนักวิจัยและนักการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทดสอบระดับคุณภาพและการดูแลเด็กจากโครงการก่อนวัยเรียนในประเทศกรีก จากความคิดเห็น
ของผู้วิจัยและนักการศึกษาปฐมวัยโดยใช้วิธีการประเมินในทิศทางเดียวกัน ผลการประเมินของ
นักวิจัยพบว่า ทั้งในห้องเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กเล็กนั้นให้การดูแลและการศึกษามีคุณภาพ
ที่เหมาะสม ในขณะที่การประเมินของนักการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กเล็กให้การดูแลและ
การศึกษามีคุณภาพที่ดี การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระบุว่า นักการศึกษามีคุณภาพและให้การศึกษาที่สูง
กว่าเมื่อเทียบกับนักวิจัย ระยะเวลาของประสบการณ์และระดับการศึกษา เป็นผลเชื่อมกับการจัด
อันดับของนักวิจัยและนักการศึกษา ผลการวิจัยแนะนำว่าคุณภาพของการดูแลและการศึกษาเป็น
แนวคิดที่สัมพันธ์กัน และเป็นการยืนยันผลการวิจัยก่อนหน้านี้จาเป็นต้องคำนึงถึงทรรศนะของ
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง เด็ก และนักการศึกษา) เมื่อเราพยายามท่ีจะกำหนดและประเมินคุณภาพ96 
 แอนซารีและวินซ์เลอ (Ansari & Winsler) ได้ศึกษาความพร้อมของเด็กในโรงเรียนที่มีรายได้
น้อย จากเด็กลาตินที่ได้รับการดูแลจากครอบครัวเองกับเด็กท่ีได้รับการดูแลจากศูนย์เด็ก ผลการวิจัย
พบว่า เด็กลาตินมักมีปัญหาในโรงเรียน การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเรียนในโรงเรียน ครอบครัวชาวลาตินมักเลือกการดูแลเด็กเองมากกว่าส่งให้
ศูนย์เด็กเป็นผู้ดูแล แต่ยังไม่มีใครทราบถึงความพร้อมของเด็กที่ครอบครัวเลือกดูแลเองว่าหลังจากเข้า
โรงเรียนแล้วเด็กเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้เปรียบเทียบความพร้อมระหว่างเด็กลาตินที่มีรายได้น้อยที่
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลเอง กับเด็กที่ได้รับการดูแลจากศูนย์ด้วยเงินอุดหนุน ซึ่งครูและผู้ปกครองให้
คะแนนทักษะและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กด้วยการประเมินเด็กปฐมวัยของ Devereux การ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ การเคลื่อนไหว และภาษาได้รับการประเมินด้วยการวินิจฉัยโปรไฟล์
ความสำเร็จในการเรียนรู้ แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ แต่เด็กที่ได้รับการดูแลจาก

 
95Oluwadare Adegbemile, “Principals Competency Needs for Effective Schools 

Administration In Nigeria” Journal of Education and Practice 2, 4 (2011): 17-18. 
96Konstantina Rentzou, “Quality of care and education provided by Greek 

day-care centres: an approach from researcher's and early childhood educators' 
perspective” Early Child Development and Care 182, 10 (2012): 1335-1348. 
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ศูนย์เด็กก็มีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ ภาษา และทักษะทางสังคมเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่
เด็กท่ีครอบครัวดูแลเองยังคงเหมือนเดิมหรือหลงทางเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย97 
 เฮอิกะและคณะ (Heikka and others) ได้ทำการศึกษาเรื่องความเข้าใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพการศึกษาปฐมวัยต่อภาวะผู้นำของครูในประเทศฟินแลนด์ การศึกษานี้สำรวจความเข้าใจของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยที่ทำงานในศูนย์การศึกษาปฐมวัย 3 แห่งเกี่ยวกับการตรากฎหมาย
ความเป็นผู้นำของครูในฟินแลนด์ ผู้ เชี่ยวชาญเหล่านี้ประกอบด้วยพยาบาลดูแลเด็ก ครู และ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาปฐมวัย ในทางทฤษฎีการศึกษานี้เน้นไปที่การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของครู
และเผยแพร่วรรณกรรมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยการวิจัยตามบริบทของการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาในโรงเรียน ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ชี้ให้เห็นว่าความ
เป็นผู้นำของครูถือเป็นความรับผิดชอบของการสอนในศูนย์การศึกษาปฐมวัยในฟินแลนด์ สำหรับ
ผู้อำนวยการศูนย์ได้รับการพิจารณาว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีการ
แบ่งปันความเป็นผู้นำด้านการสอนภายในศูนย์กับครู ความเป็นผู้นำของครูเกิดขึ้นจากการประเมิน 
การวางแผน และสร้างความมั่นใจว่าการสอนเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแต่ละศูนย์ การรับรู้ของ
ผู้เข้าร่วมยังระบุด้วยว่าศูนย์ให้การสนับสนุนผู้นำครูแตกต่างกัน98 
 ชีเคิงฉวง และคณะ (Chi Keung Cheung and others) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ของครู
เกี่ยวกับผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติของผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกต่อการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาในฮ่องกง การศึกษานี้พยายามที่จะระบุแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้นำของโรงเรียน
ปฐมวัยในฮ่องกง และตรวจสอบผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ังหมด 287 
คน รวมทั้งอาจารย์ใหญ่ ผู้นำหลักสูตร และครู ได้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว การศึกษาได้นำ
แบบจำลองสมการโครงสร้างมาใช้เพ่ือตรวจสอบมิติของการเป็นผู้นำ ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยยืนยัน
แนะนำว่าหลักปฏิบัติของผู้นำสามารถวัดได้ตาม 4 มิติต่อไปนี้ 1) การกำหนดทิศทางสำหรับการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาคนในโรงเรียน 3.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
และการไตร่ตรอง และ 4) การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเผยให้
เห็นว่าการนำแนวปฏิบัติของการเป็นผู้นำไปใช้มีผลในเชิงบวกต่อพัฒนาการของเด็กทั้งในด้านความรู้ 

 
97Arya Ansari & Adam Winsler, “School readiness among low-income, Latino 

children attending family childcare versus centre-based care” Early Child 
Development and Care 182, 11 (2012): 1465-1485. 

98Johanna Heikka and others, “ Perceptions of early childhood education 
professionals on teacher leadership in Finland” Early Child Development and Care 
188, 2 (2016): 143-156. 
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ทักษะ และทัศนคติ หลักฐานนี้ยืนยันผลการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก
ได้รับการปรับปรุงผ่านแนวปฏิบัติในการเป็นผู้นำของครูในโรงเรียน99 

สรุป 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเกิดจากหลายองค์ประกอบ ทั้งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย การจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งการบริหาร
จัดการนี้จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถเป็นผู้มีคุณลักษณะผู้นำ ได้แก่ คุณลักษณะทางกาย มี
ร่ายกายแข็งแรง รูปร่างลักษณะภูมิฐาน มีวัยที่เหมาะสม ภูมิหลังทางสังคม มีการศึกษาที่ดี สติปัญญา
ดี มีทักษะในการเจรจาอย่างคล่องแคล่ว ตัดสินใจเด็ดขาด บุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ง
รอบตัวได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ และคุณลักษณะทางสังคมเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอ่ืน ๆ เพราะคุณลักษณะของ
ผู้บริหารเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเชื่อมั่น และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99Alan Chi Keung Cheung and others, “ Teachers’ perceptions of the effect of 

selected leadership practices on pre-primary children’s learning in Hong Kong” Early 
Child Development and Care 189, 14 (2019): 2265-2283. 
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บทที่ 3  

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ทราบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือทราบ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี และ 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดราชบุรี โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครู/
ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากเอกสาร ข้อมูลทางสถิติ รายงานบทความ ต่าง ๆ 

พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําโครงร่าง
การวิจัยและเสนอโครงร่างวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือ นําเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง แก้ไข

ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนําไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กําหนดเป็นตัวอย่างในการวิจัยนํา
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทําการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการจัดทำร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ ปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำที่
คณะกรรมการชี้แนะ และจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย จึงได้
กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One Shot, Non - 
Experimental Case Study Design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้

 
 

เมื่อ R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี จำนวน 
65 ศูนย์ จำแนกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอจอมบึง 3 ศูนย์ อำเภอดำเนินสะดวก 8 ศูนย์ อำเภอ
บางแพ 7 ศูนย์ อำเภอบ้านโป่ง 11 ศูนย์ อำเภอปากท่อ 9 ศูนย์ อำเภอโพธาราม 14 ศูนย์ อำเภอ
เมืองราชบุรี 11 ศูนย์ และอำเภอสวนผึ้ง 2 ศูนย1์00  
 

 
100ศาลากลางจังหวัดราชบุรี “การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประจำปี 2564” 16 พฤศจิกายน 2564 
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กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตาราง
ประมาณการขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)101 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 56 ศูนย์ จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) 
โดยจําแนกตามอําเภอ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจัยกําหนดผู้ให้ข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ จํานวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56 คน และครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 112 คน ดังรายละเอียด ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

อำเภอ 
ประชากร 
(ศูนย์) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ศูนย์) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
(คน) 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จอมบึง 3 3 3 3 6 

ดำเนินสะดวก 8 7 7 7 14 

บางแพ 7 6 6 6 12 
บ้านโปง่ 11 9 9 9 18 

ปากท่อ 9 8 8 8 16 
โพธาราม 14 12 12 12 24 

เมืองราชบุรี 11 9 9 9 18 
สวนผึง้ 2 2 2 2 4 

รวม 65 56 56 56 112 

 

 
101Robert V. Krejcie. and Daryle W. Morgan “Determining Sample Size for 

Research Activities” Journal for Education and Psycholocal Measurement 3, 

(1970): 608. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
สําหรับการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่

ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 
2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) ตามแนวคิดของสต็อกดิลล์ 

(Stogdill) ซึ่งได้แบ่งคุณลักษณะผู้นำออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics : X1) หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารที่มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี มีสุขอนามัยดี มีวัยที่เหมาะสม กระฉับกระเฉง สภาพร่างกาย
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย และแต่งกาย
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background : X2) หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารที่มี
การศึกษาดี มีพ้ืนฐานครอบครัวที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทุกระดับได้เป็นอย่างดี และเป็นที่
ยอมรับในสังคม  

3) สติปัญญาและความสามารถ ((Intelligence and Ability : X3) หมายถึง ลักษณะของ
ผู้บริหารที่มีสติปัญญา มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และมีความสามารถในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว 

4) บุคลิกภาพ (Personality : X4) หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารที่มีความสามารถในการ
ปรับตัว มีความเด็ดขาด มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์และความเครียด มีความเป็นอิสระในการทำงาน มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวง่าย มีไหว
พริบและมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการอดทนต่อความกดดันได้ 

5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-related  Characteristics : X5) หมายถึง ลักษณะของ
ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่ม มี
ความมุ่งม่ันในการกำจัดอุปสรรค มีความใส่ใจในการทำงาน 

6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics : X6) หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการประสานงาน มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร มีการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม มีความใส่ใจผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน มีไหวพริบและทักษะในการ
เจรจา 

3. ตัวแปรตาม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีการบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

2) การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด (Y2) หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หัวหน้า มีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติที่เหมาะสมและมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำหน้าที่หลักในการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม มีการบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วน
ของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

3) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย (Y3) หมายถึง หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างและตัว
อาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่
เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ มีการจัดให้มีของเล่นที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก มีการส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และมีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

4) การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันโรคควบคุมติดต่อ มีอาคารพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตาม
กิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน มีบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัย มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำ
ดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ
เด็กทุกคน 

5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Y5) หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน มีการดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นจํานวน 1 ฉบับ จําแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน (Force 
Choice) 

ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร โดยผู้วิจัยนํามาจากแนวคิดของ
สต็อกดิลล์ (Stogdill) 

ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล โดยผู้วิจัย
นํามาจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ธ (Likert's Five Rating Scale) มีความหมายและค่าน้ำหนักดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับมาก ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วนําผลการศึกษามาพัฒนาเครื่องมือโดยการปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการ
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วิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แล้วนำมาปรับปรุงข้อบกพร่องและเรียบเรียงให้สมบูรณ์ 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 ศูนย์ รวม 30 ฉบับ โดยมีผู้ให้
ข้อมูลศูนย์ละ 2 คนประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน และ 2) 
ครู / ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน 

4. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach)102 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิอัลฟา (α-coefficient)103  ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .973 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาการบริหารส่งถึง
นายกเทศมนตรีในจังหวัดราชบุรี ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์รวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 

3. ติดตามเก็บแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ กรณีที่การตอบแบบสอบถาม
ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยนำกลับไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือ ให้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of Analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ดำเนินการดังนี้  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 

2. จัดระบบข้อมูล ตรวจสอบ และรวมคะแนนแบบสอบถามในฉบับที่สมบูรณ์ 

 
102Lee J. Cronbach, Essentials of Psychology testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), 161. 
John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), 

190. 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้นตอน 
โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency : f) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage : %) 

2. วิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดราชบุรี สถิติที่ใช้คือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : 𝐗 ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยพิจารณ าค่ ามัชฌิ ม เลขคณิ ตที่ ได้ จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)104 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 แสดงว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร / การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) โดยกำหนดค่าความสัมพันธ์ ดังนี้ 

 

 

 
104John W. Best, Research in Education, 4th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall,Inc.,1981), 182. 
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0.70 – 1.00  มีค่าความสัมพันธ์ระดับมาก 
0.30 – 0.69  มีค่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

 0.00 – 0.29  มีค่าความสัมพันธ์ระดับน้อย105 

สรุป 

การวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดราชบุรี และ 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร ตามแนวคิดของสต็อกดิลล์ (Stogdill) และการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านที่ 1 ด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าความถี่ (Frequency : f) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic Mean : 𝐗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) และใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) 
เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารกับการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

 
 
 
 
 

 
105D.E. Hinkle, W. William, and G.J. Stephen, Applied Statistics for Behavior 

Sciences, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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บทที ่4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

เรื่อง “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัด

ราชบุรี” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ราชบุรี จำนวน 56 ศูนย์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 1 คน และ ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 112 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 112 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จำแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ราชบุรี 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตำแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยหาความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

     1.ชาย                             16 14.29 

     2.หญิง 96 85.71 
รวม 112 100.00 

2 อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมเป็นหนึ่งปี)   
      1. อายุ 20 – 30 ปี                         17 15.18 

      2. อายุ 31 – 40 ปี 34 30.36 

      3. อายุ 41 – 50 ปี                        41 36.60 
      4. อายุ 51 – 60 ปี 20 17.86 

รวม 112 100.00 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด   
     1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 5 4.46 

     2. ปริญญาตร ี 87 77.68 
     3. ปริญญาโท 20 17.86 

รวม 112 100.00 

4 ตำแหน่งปัจจุบัน   
     1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  56 50.00 

     2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก 56 50.00 

รวม 112 100.00 
5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 

(เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหนึ่งปี) 
  

     1. 1 - 5 ปี                               29 25.89 

     2. 6 – 10 ป ี 30 26.79 

     3. 11 – 15 ปี                            27 24.11 
     4. 16 – 20 ป ี 12 10.71 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 

(เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหนึ่งปี) 
  

     5. 21 – 25 ปี                           10 8.93 

     6. 26 – 30 ป ี 3 2.68 

     7. มากกว่า 30 ปี  1 0.89 
รวม 112 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า จากจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 112 คน เป็นเพศ

หญิง จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 เป็นเพศชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 อายุ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.60 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 รองลงมา คือมี

อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 น้อยที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 20 – 30 

ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี มากท่ีสุด จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 รองลงมาคือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 ไม่

มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปริญญาเอก ตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก และครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี มากที่สุด จำนวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 1 – 5 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89 

รองลงมาคือมีประสบการณ์ 11 – 15 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11 รองลงมาคือมี

ประสบการณ์ 16 - 20 ปี จำนวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 21 – 

25 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 26 – 30 ปี จำนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.68 น้อยที่สุดคือ มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.89 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลในจังหวัดราชบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : 𝐗) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) จากกลุ่มตัวอย่าง 56 ศูนย์ แล้วนำไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม (Xtot)        

(n=56) 
ด้าน คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) 𝐗 SD ระดับ 

1 คุณลักษณะทางกาย (X1) 4.47 0.43 มาก 

2 ภูมิหลังทางสังคม (X2) 4.47 0.46 มาก 

3 สติปัญญาและความสามารถ (X3) 4.49 0.45 มาก 

4 บุคลิกภาพ (X4) 4.41 0.41 มาก 

5 คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) 4.53 0.46 มากที่สุด 

6 คุณลักษณะทางสังคม (X6) 4.47 0.49 มาก 

ภาพรวม (Xtot) 4.47 0.38 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.47, SD = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (𝐗 = 4.53, SD = 0.46) และ

อยู่ ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านสติปัญญาและ

ความสามารถ (𝐗 = 4.49, SD = 0.45) ด้านคุณลักษณะทางกาย (𝐗 = 4.47, SD = 0.43) ด้านภูมิ

หลังทางสังคม (𝐗 = 4.47, SD = 0.46) ด้านคุณลักษณะทางสังคม (𝐗 = 4.47, SD = 0.49) และ

ด้านบุคลิกภาพ (�̅� = 4.41, SD = 0.41) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่

ระหว่าง 0.41 – 0.49 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ในการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรีเป็นรายด้าน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียด
ตารางที่ 4 – 9 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1)     

 (n=56) 

ข้อ คุณลักษณะทางกาย (X1) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขอนามัย
ดี 

4.44 0.50 มาก 

2 
 

ผู้บริหารเป็นผู้มีวัยที่เหมาะสม กระฉับกระเฉง สภาพร่างกาย
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 

4.44 0.52 มาก 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.53 0.54 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย 4.44 0.53 มาก 

5 ผู้บริหารเป็นผู้ที่แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.50 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.43 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะทางกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.47, SD = 0.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

(𝐗 = 4.53, SD = 0.54) ผู้บริหารเป็นผู้ที่แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (𝐗 = 4.50, SD = 0.52) 
และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขอนามัยดี (𝐗 = 4.44, SD = 0.50) ผู้บริหารเป็นผู้มีวัยที่เหมาะสม 

กระฉับกระเฉง สภาพร่างกายเอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน (𝐗 = 4.44, SD = 0.52) และผู้บริหาร

เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย (𝐗 = 4.44, SD = 0.53) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.54 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อยแสดง
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2)      

 (n=56) 
ข้อ ภูมิหลังทางสังคม (X2) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีการศึกษาดี 4.54 0.54 มากท่ีสุด 

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีพื้นฐานครอบครัวท่ีดี 4.38 0.62 มาก 

3 ผู้บริหารเป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทุกระดับได้เป็นอย่างดี 4.46 0.53 มาก 

4 ผู้บริหารเป็นผู้ได้รับการยอมรับในสังคม 4.49 0.58 มาก 

รวม 4.47 0.46 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัด

ราชบุรี ด้านภูมิหลังทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.47, SD = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีการศึกษาดี (𝐗 = 4.54, SD = 0.54) และ
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้ได้รับการยอมรับใน

สังคม (𝐗 = 4.49, SD = 0.58) ผู้บริหารเป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทุกระดับได้เป็นอย่างดี (�̅� = 

4.46, SD = 0.53) และผู้บริหารเป็นผู้มีพื้นฐานครอบครัวท่ีดี (𝐗 = 4.38, SD = 0.62) ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.62 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ในระดับน้อยแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านสติปัญญาและความสามารถ (X3)    

 (n= 56) 
ข้อ สติปัญญาและความสามารถ (X3) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีสติปัญญา 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผลและการตัดสินใจท่ีดี 4.44 0.52 มาก 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว 4.48 0.54 มาก 

รวม 4.49 0.45 มาก 
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จากตารางที่ 6 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 

ในจังหวัดราชบุรี ด้านสติปัญญาและความสามารถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.49,                 
SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีสติปัญญา 

(𝐗 = 4.53, SD = 0.52) ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ (𝐗 = 4.50, SD = 0.52) 
และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว (𝐗 = 4.48, SD = 0.54) ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดี 

(𝐗 = 4.44, SD = 0.52) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 – 
0.54 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านบุคลิกภาพ (X4)      

 (n=56) 
ข้อ บุคลิกภาพ (X4) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว 4.37 0.52 มาก 

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเด็ดขาด มีความม่ันใจในตนเอง 4.44 0.55 มาก 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีความตื่นตัวและมีความกระตือรือร้นในการ
ทำงานอยู่เสมอ 

4.41 0.51 มาก 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่าย สามารถ
ควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ 

4.41 0.51 มาก 

5 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเป็นอิสระในการทำงาน 4.28 0.54 มาก 

6 ผู้บริหารเป็นผู้มี ไหวพริบ มีความคิดที่แปลกใหม่และ
สร้างสรรค ์

4.37 0.54 มาก 

7 ผู้บริหารเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม 4.54 0.50 มากที่สุด 

8 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถอดทนต่อความกดดันได้ 4.38 0.52 มาก 

9 ผู้บริหารเป็นผู้มีความมุ่ งมั่น ในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นในการกำจัดอุปสรรค 

4.53 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.41 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.41, SD = 0.41) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

(𝐗 = 4.54, SD = 0.50) ผู้บริหารเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความ

มุ่งมั่นในการกำจัดอุปสรรค (𝐗 = 4.53, SD = 0.54) และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ผู้บริหารเป็นผู้มีความเด็ดขาด มีความมั่นใจในตนเอง (𝐗 = 4.44,                

SD = 0.55) ผู้บริหารเป็นผู้มีความตื่นตัวและมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ (𝐗 = 4.41, 
SD = 0.51) ผู้บริหารเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่าย สามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ 

(𝐗 = 4.41, SD = 0 .51) ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถอดทนต่อความกดดันได้ (𝐗 = 4.38,              

SD = 0.52) ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว (𝐗 = 4.37, SD = 0.52) ผู้บริหารเป็นผู้มี

ไหวพริบ มีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ (𝐗 = 4.37, SD = 0.54) และผู้บริหารเป็นผู้มีความ

เป็นอิสระในการทำงาน (𝐗 = 4.28, SD = 0.54) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.55 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อยแสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที ่8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5)      

(n=56) 

ข้อ คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (X5) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 4.56 0.53 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 4.52 0.52 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจในการทำงาน 4.55 0.55 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน 4.50 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝐗 = 4.53,              
SD = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
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มากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง (𝐗 = 4.56, SD = 0.53) ผู้บริหารเป็นผู้มีความ

ใส่ใจในการทำงาน (𝐗 = 4.55, SD = 0.55) ผู้บริหารเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (𝐗 = 4.52, SD = 0.52) 

และผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน (𝐗 = 4.50, SD = 0.55) ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.55 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที ่9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะทางสังคม (X6)     

(n=56) 
ข้อ คุณลักษณะทางสังคม (X6) �̅� SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 4.45 0.55 มาก 

2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 4.51 0.54 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจผู้อ่ืน 4.43 0.62 มาก 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 4.51 0.54 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารเป็นผู้มีไหวพริบและทักษะในการเจรจา 4.47 0.60 มาก 

รวม 4.47 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ด้านคุณลักษณะทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.47, SD = 0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

(𝐗 = 4.51, SD = 0.54) ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน (𝐗 = 4.51, 
SD = 0.54) และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้มี

ไหวพริบและทักษะในการเจรจา (𝐗 = 4.47, SD = 0.60) ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการ

บริหารจัดการองค์กร (𝐗 = 4.45, SD = 0.55) และผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจผู้ อ่ืน (𝐗 = 4.43,           
SD = 0.62) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.62 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัย

วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : 𝐗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : SD) จากกลุ่มตัวอย่าง 56 ศูนย์ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 

(Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม (Ytot)        

 (n=56)  

ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) 𝐗 SD ระดับ 

1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) 4.29 0.47 มาก 

2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่
สังกัด (Y2) 

4.32 0.47 มาก 

3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย (Y3) 4.31 0.44 มาก 

4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 4.35 0.52 มาก 

5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Y5) 4.37 0.50 มาก 

ภาพรวม (Ytot) 4.33 0.41 มาก 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.33, SD = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชน (𝐗 = 4.37, SD = 0.50) ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

(𝐗 = 4.35, SD = 0.52) ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด (𝐗 = 

4.32, SD = 0.47) ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย (𝐗 = 4.31, SD = 0.44) 

และด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (𝐗 = 4.29, SD = 0.47) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.52 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับ
มาก แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีเป็นราย
ด้าน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตามตารางที่      
11 – 15 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1)     

 (n=56) 

ข้อ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) 𝐗 SD ระดับ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็น

ระบบ 
4.23 0.50 มาก 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารหลักสูตรสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

4.37 0.55 มาก 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

4.28 0.57 มาก 

รวม 4.29 0.47 มาก 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี

ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.29, SD = 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (𝐗 = 4.37, SD = 0.55) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (𝐗 = 4.28, SD = 0.57) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ

บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (𝐗 = 4.23, SD = 0.50) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  พบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.57 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย 
แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่
สังกัด (Y2)              

 (n=56) 

ข้อ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่
สังกัด (Y2) 

𝐗 SD ระดับ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  

4.25 0.59 มาก 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่
สังกัด (Y2) (ต่อ)             (n=56) 

ข้อ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่
สังกัด (Y2) 

𝐗 SD ระดับ 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้บริหารศูนย์/หัวหน้า/ผู้ดำเนิน
กิจการ ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.54 มาก 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำหน้าที่หลักในการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติ
เหมาะสม 

4.42 0.53 มาก 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของ
ครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่
ละกลุ่มอายุ 

4.22 0.65 มาก 

รวม  4.32 0.47 มาก 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี
ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          

(𝐗 = 4.32, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนา

เด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม (𝐗 = 4.42, SD = 0.53) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หัวหน้า/ผู้ดำเนินกิจการ ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ (𝐗 = 4.37, SD = 0.54) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ (𝐗 = 4.25, SD = 0.59) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของ

ครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ (𝐗 = 4.22, SD = 0.65) 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.65 หมายความว่า มีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
 (Y3)              

 (n=56) 

ข้อ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
(Y3) 

𝐗 SD ระดับ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

4.24 0.51 มาก 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง 
ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

4.34 0.56 มาก 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่
เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

4.27 0.57 มาก 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม
กับการใช้งานและเพียงพอ 

4.35 0.51 มาก 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้
มาตรฐานมีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 

4.32 0.54 มาก 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กเดินทางอย่าง
ปลอดภัย 

4.39 0.56 มาก 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบป้องกันภัยจาก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.35 0.59 มาก 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน 
ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

4.24 0.62 มาก 

รวม 4.31 0.44 มาก 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.31,              
SD = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อย ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กเดินทางอย่างปลอดภัย (𝐗 = 4.39, SD = 0.56) 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ (𝐗 = 4.35, SD = 0.51) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบ

ป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (𝐗 = 4.35, SD = 0.59) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย                

(𝐗 = 4.34, SD = 0.56) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีจำนวน

เพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก (𝐗 = 4.32, SD = 0.54) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่ เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร                

(𝐗 = 4.27, SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ (𝐗 = 4.24, SD = 0.51) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบรับเหตุ

ฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่  (𝐗 = 4.24, SD = 0.62) ตามลำดับ             
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.62 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลในระดับน้อยแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   
(Y4)              

 (n=56) 

ข้อ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 𝐗 SD ระดับ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้า

ระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 

4.42 0.58 มาก 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

4.36 0.63 มาก 

3 อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน
ตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
และการใช้ประโยชน์ 

4.29 0.64 มาก 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

4.33 0.57 มาก 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 

(ต่อ)                (n=56) 

ข้อ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 𝐗 SD ระดับ 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม       

ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

4.35 0.62 มาก 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำ
ดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

4.30 0.65 มาก 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแล
ความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

4.41 0.55 มาก 

รวม 4.35 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 14 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี

ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.35,                
SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ

ดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น (𝐗 = 4.42, SD = 0.58) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอุปกรณ์ภาชนะและ
เครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง

สม่ำเสมอ (𝐗 = 4.41, SD = 0.55) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัย

ประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (𝐗 = 4.36, SD = 0.63) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก (�̅� = 4.35, SD = 0.62) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีพ้ืนที่/มุม

ประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน (𝐗 = 4.33, SD = 0.57) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำดื่มน้ำ

ใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค (𝐗 = 4.30, SD = 0.65) และอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
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(𝐗 = 4.29, SD = 0.64) ตามลำดับเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 – 
0.65 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
(Y5)              

 (n=56) 

ข้อ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Y5) 𝐗 SD ระดับ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4.43 0.55 มาก 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/
ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 

4.35 0.51 มาก 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก 

4.26 0.64 มาก 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.45 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.50 มาก 
 

 

              

จากตารางที่ 15 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.37,               
SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อย ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (𝐗 = 4.45, SD = 0.61) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับ

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (𝐗 = 4.43,             
SD = 0.55) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน

ร่วม (𝐗 = 4.35, SD = 0.51) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน

เรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก (𝐗 = 4.26, SD = 0.64) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



  94 

พบว่า อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.64 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation) ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน            

 (n=56) 
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คุณลักษณะทางกาย (X1) .314** .240* .246** .336** .291** .339** 

ภูมิหลังทางสังคม (X2) .401** .299** .353** .437** .403** .449** 

สติปัญญาและความสามารถ (X3) .330** .393** .300** .364** .321** .404** 

บุคลิกภาพ (X4) .389** .407** .361** .351** .331** .434** 

คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (X5) .367** .299** .245** .350** .308** .372** 

คุณลักษณะทางสังคม (X6) .442** .339** .374** .450** .405** .476** 

ภาพรวม (Xtot) .442** .387** .370** .452** .406** .487** 

**นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 16 พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันและมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .487**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี

เป็นรายด้าน (X1 – X6) กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี (Y1 – 

Y5) พบว่า คู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด คือคุณลักษณะทางสังคม (X6) การจัดการเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .450** ส่วนคู่ที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ คุณลักษณะทางกาย (X1) กับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

เพ่ือความปลอดภัย (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .246** 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

(Xtot) กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี (Y1 – Y5) พบว่า  

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กันทุกคู่ในลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด คือ คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) กับ การจัดการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .452** ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) กับ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือ

ความปลอดภัย (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .370**  

 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีโดย

ภาพรวม (Ytot) กับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี

รายด้าน (X1 – X6) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กันทุกคู่ในลักษณะ

คล้อยตามกัน โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม (Ytot) กับ คุณลักษณะทางสังคม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .476** ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม (Ytot) กับ คุณลักษณะทางกาย (X1) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .339** 

 สรุปการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดราชบุรี 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 112 ฉบับ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56 
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 1 คน และครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีตามแนวคิด
ของสต็อกดิลล์ (Stogdill) และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency : f) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่ามัชฌิมเลข

คณิต (Arithmetic Mean : 𝐗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ดังนี้ 
1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุ รี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 1 ด้าน คือ 
ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ได้ดังนี้ ด้านสติปัญญาและความสามารถ ด้านคุณลักษณะทางกาย ด้านภูมิหลังทางสังคม ด้าน
คุณลักษณะทางสังคม และด้านบุคลิกภาพตามลำดับ 

2) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ด้านการ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตามลำดับ 
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3) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า คุณลักษณะผู้นำ
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะตัวของ
การเป็นผู้นำที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งการให้ความสำคัญกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพจิตใจก็จะดีตามไปด้วย ทำให้มีความกระตือรือร้น 
มุ่งมั่นในการทำงานอยู่เสมอ และส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีอายุยังไม่มากทำให้ปฏิบัติงานมี
ความคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมเปี่ยมล้ม อีกท้ังผู้บริหารยังมีการศึกษา
ในระดับสูง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบริหารจัดการ
หน่วยงานได้อย่างดี ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงสังคมให้การยอมรับและเคารพนับถือ 
และผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความสามารถในการติดต่อประสานงานที่ดี เพราะต้อง
ประสานงานกับประชาชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา ศรีนาราง ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษราคัม เนียมมี ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
เป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารตระหนักถึงความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมีความเอาใจใส่ในการทำงาน ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ ความรู้และความสามารถลงไปในงาน และผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นที่จะกล้าคิด 
และกล้าทำในสิ่งที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ทำให้รูปแบบการทำงานมีหลากหลายและน่าสนใจมาก
ขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้ความสำคัญเรื่องการประสานงานกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน
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หน่วยงาน หรือหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ เพราะบางครั้งการทำงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อ่ืน การประสานงานที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นการสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกัน ช่วยให้ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่เกิดความขัดแย้ง ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วง
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชญา ศรีอริยะกุล ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นำกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 พบว่า คุณลักษณะผู้นำด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงานมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับ
มากที่สุดอยู่ในลำดับแรกเช่นกัน 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีด้าน
สติปัญญาและความสามารถ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสอง ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
ตระหนักถึงความรู้และความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้และความสามารถในหลายๆ
ด้าน รวมถึงต้องอัพเดตเทรนด์ความรู้อยู่สม่ำเสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆ เพ่ือสามารถถ่ายทอด
ให้ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนมากขึ้น ผู้บริหารต้องมีประสบการณ์การทำงาน
เกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระยะเวลาที่กำหนด มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน อีกทั้งผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการมีเหตุผล 
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามหลักการ ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อให้สถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด
และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ และความเข้าใจของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผู้ อ่ืน การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้
แสดงออกถึงความต้องการและความรู้สึกเพ่ือทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
กัน และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และยั งก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวของบุคลากรทุกคนได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณ์รัศม์ิชา เปิ้นวงศ์ ที่ศึกษา
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองสังกัดเทศบาล
จังหวัดสระบุรี พบว่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี ด้านสติปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้าน
คุณลักษณะทางกาย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสาม ทั้งนี้เพราะผู้บริหารตระหนัก
ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้การทำงานหรือการใช้
ชีวิตประจำวันมีความสุข ทำให้มีจิตใจแจ่มใส มีอารมณ์สดชื่นมั่นคง รวมทั้งสามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายในบริบทต่างๆ ได้อย่างกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว และผู้บริหารยังให้ ความสำคัญกับ
บุคลิกภาพ การรู้จักการแต่งกายที่ดีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับ
รูปร่าง เป็นการแสดงออกถึงจิตใจที่ดี มีพ้ืนฐานการอบรมมาเป็นอย่างดี และยังแสดงออกถึงความมี
ระเบียบอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยมณฑิรา ทองนุ่น ที่ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร



  99 

โรงเรียนวัดปุรณาวาสสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวัดปุรณา 
วาสสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านลักษณะทางกาย อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีด้านภูมิหลัง
ทางสังคม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ ในระดับมากเป็นอันดับสี่  ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารตระหนักถึง
ประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษาว่าต้องจบจากหลักสูตรที่ตรงกับสายงาน อีกทั้งยังมีการพัฒนา
ตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีหลักการ มีทฤษฎี จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารยังเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่ดี เพราะการที่จะ
เป็นผู้บริหารที่ดีนั้น มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวที่ทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาด้วยการอบรมเลี้ยงดู 
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่คนในครอบครัว 
เพ่ือให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งผู้บริหารยังเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่สังคมให้การยอมรับในด้านต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรีพร พันยุโดด ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้าน
คุณลักษณะทางสังคม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับห้า ทั้งนี้เพราะผู้บริหารตระหนัก
ถึงความสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสามารถบริหารตามหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 
คนหรือบุคคล (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารจัดการ (Management) ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้บริหารเลยก็ว่าได้ และยังให้
ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และ
เต็มใจร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารยังมีความใส่ใจถึง
ปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และยังใส่
ใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องงาน คอยติดตามงานไปพร้อมๆกันด้วย อีกทั้งผู้บริหารยังเป็นผู้ที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทั้งเจ้านาย ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไปทำให้เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจา ในการสื่อสารความคิดระหว่างบุคลโดย
อาศัยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันทัศนคติที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอนุศรา โกงเหลง ได้ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับความพ่ึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
คุณลักษณะทางสังคมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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ส่วนคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ด้าน
บุคลิกภาพ พบว่ามีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมี
ความสามารถในเรื่องของการปรับตัวในการทำงาน ความเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มีความ
มั่นใจในตนเอง มีความตื่นตัวและความกระตือรือร้นในการทำงาน จิตใจเข้มแข็งและไม่หวั่นไหวง่าย 
สามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดี มีความสามารถในการอดทนต่อความกดดันได้ มีอิสระใน
การทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้บริหารเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความ
มุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นในการกำจัดปัญหา อุปสรรคที่เจอในการ
ทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล อินฟากท่า ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน 

2) จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมสุติฐานที่ตั้งไว้ว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีการบริหารจัดการบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ปลอดภัย และมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาตามวัยที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ ศรีสุข ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เช่นกัน 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี เป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการจัดการศึกษา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่น และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ล้วนเป็นลูกหลาน
ของคนในชุมชนทั้งนั้น ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงได้รับความสำคัญ เพราะทุกคนล้วนอยากให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเด็กน้อยให้เจริญเติบโต
ขึ้นไปเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพในอนาคต โดยศูนย์เด็กเล็กจะมีสื่อสารระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองและ
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บุคลากรของศูนย์ ในเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนและเรื่องของการทำงานของบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค อีกทั้งยังมีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง หรือจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น งาน
ประเพณี งานศาสนาต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัย และที่สำคัญมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนด้าน
ต่างๆของชุมชน เพ่ือทำหน้าที่กำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผล
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเกิดความเข็มแข็ง สอดคล้องกับภูษิตา กระจ่างแสง ได้ทำการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรีด้านการจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสอง อาจเป็นเพราะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ท่ีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจนำลูกหลานในวัย 2 ขวบถึง 4 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่
อยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้มาฝากไว้เพ่ือหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการทำแฟ้มประวัติและบันทึกการตรวจสุขภาพ มี
การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงที่ถูกวิธี และยังมีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล
พร้อมกับบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากผู้ปกครองอยากทราบข้อมูลก็สามารถรายงานให้ทราบได้ทันที 
นอกจากนี้ยังมีการดูแลเบื้องต้นหากเด็กเกิดอาการเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่ห้องพยาบาล มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อ
รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลของโรคติดต่อทุกครั้ง และยังมีการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต
เบื้องต้นให้กับบุคลากรและผู้ปกครองด้วยเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญมากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการจัด
อาหารที่เหมาะสม ผัก ผลไม้ครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจำนวนและขนาดที่
ต้องการต่อวันของเด็ก และยังมีการแบ่งสัดส่วนของห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องครัว 
มีการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ มีการจัดมุมต่างๆให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก นอกจากการดูแลโดย
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการประสานงานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่เข้ามาดูแล 
ตรวจสุขภาพของเด็กและบุคลากรของศูนย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง มีการตรวจสอบประวัติการได้รับ
วัคซีนของเด็กตั้งแต่แรกรับและทุก 6 เดือน ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์และ
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ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและเชื่อใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับจุฬาวรรณ สุทธิพันธ์ ได้ศึกษา
เรื่องการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
พบว่า โดยภาพรวมการบริหารจัดการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายด้านพบวา ดานส่งเสริม
สุขภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมากเช่นกัน  

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรีด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสาม อาจ
เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ปัจจุบันตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้บริหารหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดแคลน บางแห่งมีครู
เพียงแค่ 1 คน ทำให้ต้องสรรหาบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยเข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนตามเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ขั้นตอนในการคัดเลือกก็ยังเป็นไปตามระเบียบ ในส่วนของครูหรือผู้ดูแล
เด็ก ต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนด 
ในส่วนของผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ถึงจะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่น้อยและบางแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรเหล่านี้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณภาพ อีกทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองมีการติดตาม
และสนับสนุนการทำงานของบุคลากร มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ตามระเบียบ เช่น มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร มีการประเมินความเครียดด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือตามความ
จำเป็น ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิเลขา ปรีชา ได้ทำการศึกษาการ
ดำเนินงานของงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่าระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรีด้านการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสี่ อาจเป็นเพราะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่ เต็มไปด้วยเด็กเล็กที่มีความซุกซน อยากรู้อยากเห็น ทำให้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในศูนย์ต้องมีความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการจัดทำแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคาร บริเวณท่ีตั้งภายใน ภายนอก
อาคาร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทุกชนิด โครงสร้างและตัวอาคารมีความมั่นคง มีขอบเขตที่ชัดเจน
บริเวณที่ตั้งปลอดภัยไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ ด้านพื้นที่เล่นและสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัยและมีการ
ออกแบบตามความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์
ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องมีความปลอดภัย มีทะเบียนควบคุม มีการตรวจสอบสม่ำเสมอให้ใช้งานได้
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ครบถ้วนไม่ชำรุด ของเล่นทุกชิ้นต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน มอก. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็ก 
และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก การดูแลเด็กให้ปลอดภัยนอกจากการดูแลในเรื่องข้างต้น
แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังให้ความสำคัญกับการเดินทางมาเรียนของเด็ก โดยมีการสำรวจการ
เดินทางของเด็กว่าเดินทางมาอย่างไร ใช้รถโดยสารอะไร มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน มี การให้
ความรู้และสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญการเดินทางมาเรียนของเด็กให้
มีความปลอดภัย การสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและชุมชนช่วยดูแล สอดส่องความผิดปกติ เมื่อ
พบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจำวันทราบเพ่ือป้องกันและแก้ไขทันที และอีกหนึ่งสิ่งที่
สำคัญที่ถึงจะมีโอกาสเกิดน้อยแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง คือการมีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ โดยมีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคน
เสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรและเด็กเกิดการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดหากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น การให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย จะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายกับบุคลากรและเด็กได้ สอดคล้อง
กับทนงศักดิ์ ปักโคทานัง ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และยัง
สอดคล้องกับศุกลพิจักษณ์ มลาไวย์ ที่ได้ศึกษามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรีด้านการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในเรื่องบุคลากร เรื่องการเงิน พัสดุ เรื่องอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่
ตัวเอง และนำไปใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้กับเด็ก มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยว
การบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ข้อมูลของเด็ก ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูล
ด้านครุภัณฑ์ บันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นต้น มีการจัดทำครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีมีการ
บริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับธเนศพล อินทร์จันทร์ ที่ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
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ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม การจัดการเพิ่มส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมเกี่ยวกับรอบครัวและชุมชน ซึ่งในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นนอกจากความสามารถและคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารแล้ว ยัง
ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนอีกหลายด้านที่จำเป็น แต่ผู้บริหารก็มีความตั้งใจที่จะบริหารงานให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
ประเมินคุณภาพนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
ในอนาคต ดังนั้น ถ้าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับมากก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากตามไปด้วย คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจึงมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ มณเฑียร ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับ
การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กันทุกคู่ในลักษณะคล้อยตามกัน
โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ คุณลักษณะทางสังคม กับ การจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะการดูแลเด็กให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและตัวของเด็กเอง โดยเฉพาะผู้บริหารต้องแบ่งหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งผู้บริหารต้องคอยให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษา คอยติดตามงาน ช่วยแก้ปัญหางานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความม่ันใจและยอมรับ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับทุกข้ันตอนเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ 
เรื่องของอาหารเด็กบางคนกินยาก บางคนไม่กินผัก และเด็กบางคนที่เจ็บป่วย อาจจะไม่สามารถ
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สื่อสารหรือบอกรายละเอียดอาการให้ผู้ดูแลทราบได้ ผู้บริหารต้องใช้ทักษะการพูดที่เข้าใจง่ายเพ่ือ
สื่อสารกับเด็ก และบางครั้งยังต้องสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้บริหารต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ในด้าน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น การเคลือบฟัน หรือการฉีดวัคซีน หรือการ
อบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต เป็นต้น และในกรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องทุ่มเททำงานมากขึ้น ผู้บริหารต้องแบ่งเวลาการทำงานให้เหมาะสม
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหากผู้บริหารคอยสร้างกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ไม่ทอดทิ้ง 
อยู่ เคียงข้างอย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ฉะนั้น เมื่อผู้บริหารมี
คุณลักษณะทางสังคมที่ดีก็จะช่วยการดำเนินการต่างๆในการพัฒนาร่างกายและจิตใจและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพไปด้วย สอดคล้องกับอเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้บริหารที่จำเป็นสำหรับการบริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะ
ด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัดการบุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผล
การศึกษาพบว่าทักษะทั้ง 3 ด้านมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ ให้ความช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
รวมไปถึงเห็นความสำคัญในการตัดสินใจของบุคลากรด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมอบหมาย
งานให้ตรงกับความสามารถและความถนัด 

ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ คุณลักษณะทางกาย กับการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในบางเรื่อง 
ต้องอาศัยความรอบรู้ ความละเอียดรอบคอบ อีกทั้งต้องมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆ ผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้อง ถูกรูปแบบตามโครงสร้างว่ามีความปลอดภัย มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นมีการตรวจสอบ
ว่าผ่านเกณฑ์ มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ของเล่นต่างๆต้องมีมาตรฐาน 
มอก. และเพียงพอกับจำนวนเด็ก ผู้บริหารต้องมีความใส่ใจในการเลือกและคอยตรวจสอบความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ หากมีการชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติทันที ในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กในการเดินทางมาเรียน 
ต้องให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในการเดินทางมาเรียนของเด็กให้มีความปลอดภัย 
ผู้บริหารต้องมีบุคลิกที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ ให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจ และสร้างความเข้าใจถึง
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ความสำคัญที่ต้องให้ผู้ปกครองและชุมชนช่วยดูแล สอดส่องความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็ก 
และหากพบสิ่งที่น่าสงสัยผู้ปกครองต้องสามารถติดต่อกับผู้บริหาร หรือบุคลากรคนอ่ืนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ทันที สอดคล้องกับพิศมัย เจริญลักษณ์  ที่ได้ศึกษาความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
นครปฐม พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ด้านบุคลิกภาพ และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอ่ืน จึงขอเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ ผู้คน หรือการทำงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น 
เมื่อสามารถปรับตัวได้ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจ มีความกล้า เด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทำให้
เกิดแรงกระตุ้นที่จะอยากมาทำงาน อยากทำสิ่งต่างๆให้ผ่านไปด้วยดี โดยผู้บริหารต้องเริ่มจากการเข้า
หาผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ผู้ปฏิบัติ ประชาชน ผู้ปกครอง หรือชุมชน หรือลงพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความคุ้นชิน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนบ่อยๆ ก็จะช่วยให้เข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมมาก
ขึ้นและทำให้สามารถเข้าถึงผู้อื่นได้มากขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควรให้
ความสำคัญกับการจัดทำแผนดำเนินการและปฏิบัติตามแผนนั้นๆ เช่น เรื่องบุคลากรควรจัดทำแผน
อัตรากำลัง เพ่ือให้ทราบว่ามีจำนวนบุคลากรเพียงพอกับจำนวนงานมากน้อยเพียงใด เรื่องการเงิน 
พัสดุ ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายเพ่ือให้ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเท่าใด ยัง
เหลืออีกเท่าใด หรือยังขาดและต้องได้รับการจัดสรรเพ่ิมเท่าใด เรื่องอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ควรจัดทำแผนการใช้งานและปรับปรุงรักษา เป็ นต้น 
เพราะเมื่อมีแผนการดำเนินงานแล้วจะช่วยให้การทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยลดขั้นตอนการ
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ทำงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยากที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานได้ อีกทั้งผู้บริหารควรให้
ความสำคัญกับรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งแบบเอกสารหรือไฟล์งาน เช่น ข้อมูลของเด็ก 
น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลบุคลากรของศูนย์ รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ เอกสารสำคัญต่างๆ 
ต้องทำให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บแบบแยกแฟ้ม หรือแยกเป็นไฟล์งานให้ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการ
ค้นหาและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

3. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์กัน ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีควรให้
ความสำคัญกับคุณลักษณะผู้นำ ทั้งการดูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่
เสมอ การมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ การให้ความสำคัญกับงานและเพ่ือนร่วมงาน มี
ความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
มุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานที่มี
การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับความไว้วางจากผู้ปกครองและชุมชน
ที่จะพาบุตรหลานมาเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในพื้นที่อ่ืน ๆ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในพื้นที่อ่ืน ๆ 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) จาก

หน่วยงานด้านการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.รสพร ทองธรรมจินดา  

 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดร.อภิรดี จงกลกิจ 

 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

    โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) จังหวัดราชบุรี 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ดร.ธนวรรณ ทองอ่อน   

 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง 

    เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร 

 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. อาจารย์ ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ 

 ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  

แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ  

และค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (IOC) 

เรื่อง “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี” 

 

คำชี้แจง 

 1. วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดราชบุรี และ 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

2. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย โปรดพิจารณาความสอดคล้องข้อคำถามกับนิยามตัวแปรของเครื่องมือวิจัย แล้วเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดระบุ
ลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวแปรที่ศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้  

-1 หมายความว่า คำถามไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

 0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

+1 หมายความว่า คำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

นางสาวเพ็ญชลิตา ขำสุนทร 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

 
ข้อที่ 

 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

คุณลักษณะทางกาย (X1) 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีสุขอนามัยดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีวัยที่เหมาะสม กระฉับกระเฉง 
สภาพร่างกายเอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารเป็นผู้ที่แต่งกายได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ภูมิหลังทางสังคม (X2) 

6 ผู้บริหารเป็นผู้มีการศึกษาดี 
 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารเป็นผู้มีสถานะทางสังคม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารเป็นผู้มาจากครอบครัวที่ดี 
 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารเป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทุก
ระดับได้เป็นอย่างด ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

สติปัญญาและความสามารถ (X3) 

10 ผู้บริหารเป็นผู้มีสติปัญญา 
 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

11 ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดี 
 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

12 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวงานที่รับผิดชอบ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างคล่องแคล่ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

บุคลิกภาพ (X4) 
14 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเด็ดขาด มีความมั่นใน
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารเป็นผู้มีความตื่นตัวและมีความ
กระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารเป็นคนเปิดเผย 
 

0 -1 +1 0 +1 0.2 ใช้
ไม่ได้ 

18 ผู้บริหารเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่าย 
สามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเป็นอิสระในการทำงาน 
 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารเป็นผู้มีไหวพริบ มีความคิดที่แปลก
ใหม่และสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถอดทนต่อความ
กดดันได้ 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใช้ได้ 

คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (X5) 

23 ผู้บริหารเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้
ประสบความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นในการกำจัด
อุปสรรค  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

25 ผู้บริหารเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจในการทำงาน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

คุณลักษณะทางสังคม (X6) 
27 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการ

ประสานงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารเป็นผู้มีเสน่ห์ +1 -1 +1 0 0 0.2 ใช้
ไม่ได้ 

30 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจผู้อ่ืน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารเป็นผู้มีไหวพริบและทักษะในการ
เจรจา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารหลักสูตร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด (Y2) 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการ

บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/หัวหน้า/ผู้ดำเนินกิจการ ที่มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำ
หน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารบุคลากรจัด
อัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย (Y3) 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการด้าน

สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงสร้างและตัวอาคาร
มั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีของเล่นที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ
เด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบป้องกัน
ภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบรับเหตุ
ฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนและดำเนินการ
ตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

18 อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอย
เป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริเวณห้องน้ำ 
ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้ เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน
ของเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการระบบ
สุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
สถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำดื่มน้ำใช้ 
กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการระบบ
สุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
สถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำดื่มน้ำใช้ 
กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอุปกรณ์ภาชนะ
และเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและ
ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Y5) 
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสื่อสารเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานให้สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย  

และรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 

 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม   สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประปานคร    สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้   สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมนคร    สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระแก้ว    สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์    สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากาชาด(สวัสดิ์-สุเทพ)  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค    สังกัดเทศบาลตำบลมาบแค 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม  สังกัดเทศบาลตำบลดอนยายหอม 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธรรมศาลา   สังกัดเทศบาลตำบลธรรมศาลา 

    (บ้านต้นสำโรง)  

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธรรมศาลา   สังกัดเทศบาลตำบลธรรมศาลา 

    (วัดธรรมศาลา)  

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  สังกัดเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 

13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพรงมะเดื่อ   สังกัดเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 

14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง   สังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ 

15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก   สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก 
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ภาคผนวก ง  

การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  134 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.973 57 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X101 264.4667 289.085 .723 .972 

X102 264.5333 290.326 .619 .973 

X103 264.3333 295.471 .553 .973 

X104 264.4667 293.016 .581 .973 

X105 264.3667 295.826 .475 .973 

X201 264.5333 288.120 .741 .972 

X202 264.4667 292.533 .613 .973 

X203 264.3667 292.792 .712 .972 

X204 264.3333 296.782 .442 .973 
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X301 264.4667 289.154 .837 .972 

X302 264.4667 291.637 .672 .972 

X303 264.4000 292.524 .681 .972 

X304 264.4667 289.154 .837 .972 

X401 264.4667 290.395 .755 .972 

X402 264.5667 290.668 .674 .972 

X403 264.3667 295.206 .523 .973 

X404 264.4000 294.455 .540 .973 

X405 264.6000 288.179 .715 .972 

X406 264.4667 291.085 .709 .972 

X407 264.3333 294.989 .594 .973 

X408 264.4667 291.499 .681 .972 

X409 264.4000 291.214 .777 .972 

X501 264.4000 291.214 .777 .972 

X502 264.4667 293.499 .549 .973 

X503 264.3333 296.713 .448 .973 

X504 264.4000 291.214 .777 .972 

X601 264.4000 291.490 .757 .972 

X602 264.3667 293.068 .690 .972 

X603 264.3667 293.068 .690 .972 

X604 264.3333 296.368 .477 .973 

X605 264.4000 293.628 .600 .973 

Y101 264.6667 290.437 .586 .973 

Y102 264.5000 290.603 .714 .972 

Y103 264.7000 287.734 .603 .973 

Y201 264.6667 293.057 .405 .973 

Y202 264.6667 293.126 .401 .973 

Y203 264.5000 291.707 .557 .973 

Y204 264.7667 294.392 .253 .974 
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Y301 264.5333 291.844 .616 .973 

Y302 264.4667 287.430 .728 .972 

Y303 264.5000 291.293 .670 .972 

Y304 264.5000 290.810 .701 .972 

Y305 264.5667 291.426 .627 .973 

Y306 264.5333 286.671 .821 .972 

Y307 264.6000 288.386 .704 .972 

Y308 264.7333 288.064 .642 .973 

Y401 264.4667 291.775 .663 .972 

Y402 264.4333 291.495 .714 .972 

Y403 264.6333 288.378 .630 .973 

Y404 264.4000 288.179 .836 .972 

Y405 264.5667 292.944 .468 .973 

Y406 264.5333 288.671 .710 .972 

Y407 264.3000 298.010 .386 .973 

Y501 264.4000 293.421 .616 .973 

Y502 264.4667 290.809 .624 .973 

Y503 264.5667 291.082 .568 .973 

Y504 264.3333 296.299 .483 .973 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

269.2000 302.166 17.38291 57 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีที่ให้ข้อมูล 

 

ที ่ รายช่ือ สังกัด อำเภอ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม เทศบาลเมืองจอมพล จอมบึง 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย เทศบาลเมืองจอมพล จอมบึง 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านทับตะโก เทศบาลตำบลด่านทับ

ตะโก 
จอมบึง 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
อุบลวรรณา 

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก 
6 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัด
ราษฎร์เจริญธรรม 

เทศบาลตำบลดำเนิน
สะดวก 

ดำเนินสะดวก 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโชติทายกา
ราม 

เทศบาลตำบลดำเนิน
สะดวก 

ดำเนินสะดวก 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชาวเหนือ เทศบาลตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่ เทศบาลตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าราบ เทศบาลตำบลบางแพ บางแพ 

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางวังเย็น เทศบาลตำบลบางแพ บางแพ 

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง เทศบาลตำบลบางแพ บางแพ 
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแพใต้ เทศบาลตำบลบางแพ บางแพ 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลวง เทศบาลตำบลบางแพ บางแพ 
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่โพหัก เทศบาลตำบลโพหัก บางแพ 

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง 

18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางหัก เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง 
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง 

20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
น้อย 

เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง 

21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่า
ผา 

เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง 
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ที ่ รายช่ือ สังกัด อำเภอ 

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโกสินา
รายน์ 

เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง 

23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้าน
โป่ง (วัดปลักแรด) 

เทศบาลตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง 

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง เทศบาลตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง 

25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วย
กระบอก 

เทศบาลตำบลห้วย
กระบอก 

บ้านโป่ง 

26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัว
ดำ 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนาม
สุทธาวาส 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขา
พระเอก 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่ง
หลวง 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุคาย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองไผ่ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 
32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำ

ใส 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติการาม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ 

34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม 

35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหม้อ เทศบาลตำบลคลองตาคต โพธาราม 
36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมาธิปไตย เทศบาลตำบลคลองตาคต โพธาราม 

37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดสำราญ เทศบาลตำบลคลองตาคต โพธาราม 

38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน
สิงห์ 

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม 

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน
ฆ้อง 

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โพธาราม 

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลบ้านเลือก โพธาราม 
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41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก เทศบาลตำบลบ้านเลือก โพธาราม 
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่ำ เทศบาลตำบลบ้านเลือก โพธาราม 

43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระศรีอารย์ เทศบาลตำบลบ้านเลือก โพธาราม 

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ็ด
เสมียน 

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม 

45 ศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กเทศบาลตำบลดอน
ทราย 

เทศบาลตำบลดอนทราย โพธาราม 

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมนตรีพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี 

47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองราชบุรี 
Kid Home 

เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี 

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาธาตุสมา
นา 

เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี 

49 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลัก
เมือง 

เทศบาลตำบลหลักเมือง เมืองราชบุรี 

50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง เมืองราชบุรี 
51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระทุ่ม เทศบาลตำบลหินกอง เมืองราชบุรี 

52 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ดก เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี 

53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเมือง เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี 
54 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหญ่

อ่างทอง 
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี 

55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เทศบาลตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง 

56 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฎ
ป่าหวาย 

เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่า
หวาย 

สวนผึ้ง 
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ภาคผนวก ฉ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการ

วิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดราชบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยฉบับนี้ ข้อมูลที่ท่าน

ตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

ท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ตามความเป็นจริง 

ผู้ตอบแบบสอบถามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ท่าน และ ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 ท่าน (ตอบท่านละ 1 ฉบับ) 

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน จำนวน 62  ข้อ ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  5 ข้อ  
ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร    จำนวน 31 ข้อ 
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน 26 ข้อ 

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดส่งกลับคืนผู้วิจัยตามซองเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ  
โอกาสนี้  

 

 

     นางสาวเพ็ญชลิตา ขำสุนทร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      โทรศัพท์ 061-4712495 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง       หน้าข้อความท่ีตรงตามสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

     ชาย                                   หญิง 
2 อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมเป็นหนึ่งปี) 

     20 – 30 ปี                           31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี                           51 – 60 ปี 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ต่ำกว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

4 ตำแหน่งปัจจุบัน 
     ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหนึ่งปี) 
     1 - 5 ปี                               6 – 10 ป ี
     11 – 15 ปี                           16 – 20 ปี 
     21 – 25 ปี                           26 – 30 ปี 
     มากกว่า 30 ปี  
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ตอนที่ 2 : คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้  
 ระดับ 5   หมายถึง  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4   หมายถึง  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ข้อที่ 

 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
คุณลักษณะทางกาย (X1) 

1 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขอนามัย
ดี 

     

2 ผู้บริหารเป็นผู้มีวัยที่เหมาะสม กระฉับกระเฉง สภาพร่างกาย
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 

     

3 ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส      

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย      
5 ผู้บริหารเป็นผู้ที่แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ      

ภูมิหลังทางสังคม (X2) 

6 ผู้บริหารเป็นผู้มีการศึกษาดี      
7 ผู้บริหารเป็นผู้มีพ้ืนฐานครอบครัวที่ดี      

8 ผู้บริหารเป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทุกระดับได้เป็น
อย่างดี 

     

9 ผู้บริหารเป็นผู้ได้รับการยอมรับในสังคม      

สติปัญญาและความสามารถ (X3) 
10 ผู้บริหารเป็นผู้มีสติปัญญา      

11 ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ดี      

12 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ      
13 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว       

บุคลิกภาพ (X4) 
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
14 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว      

15 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเด็ดขาด มีความม่ันใจในตนเอง      

16 ผู้บริหารเป็นผู้มีความตื่นตัวและมีความกระตือรือร้นในการ
ทำงานอยู่เสมอ 

     

17 ผู้บริหารเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่าย สามารถควบคุม
อารมณ์และความเครียดได้ 

     

18 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเป็นอิสระในการทำงาน      

19 ผู้บริหารเป็นผู้มีไหวพริบ มีความคิดที่แปลกใหม่และ
สร้างสรรค ์

     

20 ผู้บริหารเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม      
21 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถอดทนต่อความกดดันได้      

22 ผู้บริหารเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นในการกำจัดอุปสรรค 

     

คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (X5) 

23 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง      
24 ผู้บริหารเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม      

25 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจในการทำงาน      

26 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน      
คุณลักษณะทางสังคม (X6) 

27 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร      
28 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม      

29 ผู้บริหารเป็นผู้มีความใส่ใจผู้อ่ืน      

30 ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน      
31 ผู้บริหารเป็นผู้มีไหวพริบและทักษะในการเจรจา      
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ตอนที่ 3 : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้  
 ระดับ 5   หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4   หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1   หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Y1) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ      
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
     

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ      
การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด (Y2) 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

     

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หัวหน้า/ผู้
ดำเนินกิจการ ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

     

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/
ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่ม
อายุ 

     

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย (Y3) 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
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ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ใน

บริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
     

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/
สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

     

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้
งานและเพียงพอ 

     

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 

     

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่าง
ปลอดภัย 

     

14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

     

การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (Y4) 

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

     

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

     

18 อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตาม
กิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้
ประโยชน์ 

     

19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

  

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรง

ฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การใช้งานของเด็ก 

     

21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำดื่มน้ำ
ใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

     

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

     

23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

     

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/
ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 

     

25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เพ็ญชลิตา ขำสุนทร 
วัน เดือน ปี เกิด 28 มีนาคม 2536 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553    สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา  

                 จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
พ.ศ. 2557    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต   
                 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2561    ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
                 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 11/6 หมู่2 หมู่บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 70120   
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