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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 310 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1) คุณลักษณะผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านผู้นําทางวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านทักษะทางการบริหาร  

 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคคล ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร และด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             

 3) คุณลักษณะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 4) คุณลักษณะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีอํานาจพยากรณ์
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านทักษะทางการบริหาร ด้านความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ และด้านวิสัยทัศน์ โดยรวมได้ร้อยละ 67.50 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  

Z’y = 0.327x3 + 0.321x1 + 0.238x4 + 0.121x5 
คําสําคญั: คุณลักษณะผู้บริหาร การมีส่วนรว่มของชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of administrators’ traits in 
Child Development Center of Sub-district Administration, Chachoengsao province, 2) the level 
of community participation in Child Development Center of Sub-district Administration, 
Chachoengsao province, 3) the relationship between administrators’ traits and community 
participation in Child Development Center of Sub-district Administration, Chachoengsao province, 
and 4) administrators’ traits affecting community participation in Child Development Center of 
Sub-district Administration, Chachoengsao province. The samples were 310 people who worked  
in academic year 2016. These are mayor, and child care teachers and committee of Child 
Development Center at Sub-district Administration, Chachoengsao province. The research 
instrument used for collecting data was questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard 
deviation, the Pearson correlation (Pearson’s product moment correlation coefficient), and 
stepwise multiple regression analysis were employed for data analysis. 
  The findings revealed as follows: 
   1) Administrators’ traits in Child Development Center of Sub-district Administration, 
Chachoengsao province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high 
to low: creativity, academic leader, vision, human relations and managemet skills, respectively.  
    2) Chachoengsao in Child Development Center at Sub-district Administration, 
Chachoengsao province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high 
to low: building,environmental and safety, personnel, academic and curricular activities, and 
management of the Child Development Center, respectively. 
   3) The relationship between administrators’ traits and community participation 
in Child Development Center of Sub-district Administration, Chachoengsao province was 
significantly positive correlation at the highest level of .05.  
  4) Administrators’ traits affecting community participation in Child Development 
Center of Sub-district Administration, Chachoengsao province as a whole variables, predicting  
from high to low: human relations, managemet skills, academic leader and vision. It could  
concurrently predicted for 67.50 % affect to operating participation from every part in Child 
Development Center of Sub-district Administration, Chachoengsao province written the standized 
equation and could concurrently predicted  for 67.50% with significantly level at .05. It could 
be prediction as: Z’y = 0.327x3+0.321x1+0.238x4+0.121x5 
keywords: Administrators’ traits, The community participation, The Child Development Centers 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณาย่ิง
จาก ดร.ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณา
ให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกขั้นตอน ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี 
ที่กรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา และ
ดร.อังคณา กุลนภาดล คณะกรรมการสอบทุกท่านที่ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ทําให้ผู้วิจัยมีความรู้
ในการทําวิจัยอย่างมาก ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามซึ่งเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือการวิจัยในครั้งน้ี และ
ให้คําแนะนํา จนทําให้ผู้วิจัย สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ผลการวิจัยได้สําเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทราทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ายที่สุดน้ี ขอขอบคุณกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่าน 
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยและขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บิดา 
มารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนทําให้ผู้วิจัยมีโอกาสทําวิจัยในครั้งน้ี
จนเป็นผลสําเร็จ 
 
         

                         นางวารุณี  นิลงาม 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
  การศึกษา คือ ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคง 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอมนั้น ข้ึนอยูกับคุณภาพของคนในชาต ิ        
เปนสําคัญ ซึ่งจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เปนแผนยุทธศาสตร      
ที่ชี้นําทิศทางการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ 10-15 ป ขางหนา ซึ่งไดกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรูความสามารถ ทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
การพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2550, หนา 6)   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (4) กําหนดใหรัฐ        
ตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษา โดยการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียม และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศกัราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ซึ่งเปนกฎหมายแมบท
ทางการศึกษา ไดบัญญัติไวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ไดตามความพรอม 
ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา และความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
พัฒนาระหวางชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553, หนา 47) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 
17 และมาตรา 18 ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดการศึกษาดวย สอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนกฎหมายหลักทางการศึกษาไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสิทธิจัดการศกึษาระดับใดก็ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ (อําพร พันธงาม, 
2553, บทนํา) 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 4 และมาตรา 18 โดยการศึกษาปฐมวัย
เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
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ทีส่นองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม 
ที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิต 
ใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2553, หนา 1) เดิมศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
จํานวน 7,520 แหง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการโดยวัด/มัสยิด จํานวน 4,155 แหง 
และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ดําเนินการในโรงเรียน จํานวน 2,651 แหง 
รวมทั้งสิ้น 14,326 แหง ตอมาไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกับเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
ถือวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 4 และมาตรา 18 แตยังมีความแตกตางหลากหลาย
ในดานโครงสรางการบริหารงาน เชน บุคลากร การบริหารจัดการ การมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553, หนา 1) 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยตรง โดยการดําเนินการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน (กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, 2553, หนา 19) ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิผลในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สิ่งที่มีความสําคัญและเปนตัวบงชี้วา
การจัดการศึกษาหรือการบริหารประสบความสําเร็จหรือไมก็คือ ประสิทธิผล ผูบริหารตองใชความรู 
วิสัยทัศน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงเสริมสนับสนุนครู อาจารยใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว  โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความมุ งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่ตองการใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมใหการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในการจัดการศึกษา (กนกรัตน ภูระหงษ, 2549, หนา 12) 
ปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น คือ ผูบริหาร ดังแนวคิดของ จูง และแมกกินสัน (Chung & 
Magginson; อางถึงใน ปรารภ หลงสมบุญ, 2552, หนา 16) ที่เสนอวา คุณลักษณะของผูบริหาร
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สามารถทําใหการทํางานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ
หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ชุมชนยอมเกิดความพอใจและใหความรวมมือกับสถานศึกษา
ในทุกๆ ดาน สอดคลองกับ ชัยเสฎฐ พรหมศรี (2550, หนา 41-48) พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ือใหงาน เกิดประสิทธิภาพ การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญมาก
ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ  

 ดังนั้น การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือเปนการใชตนทุนทางสังคมใหมีประโยชนมากที่สุด
ในการพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมใหเปนท่ียอมรับในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กระบวนการมีสวนรวมจึงจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการมีสวนรวม ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ของผูบริหาร (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551, หนา 47-50) ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 
2553 (2553, หนา 47) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน กําหนดใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชนในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเปนการใชตนทุนทางสังคม
ที่มีอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ภายใตทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และผู เกี่ยวของที่จะทําให เกิดความพรอมใจที่จะรวมมือ
ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็กใหกาวหนาตอไป ศราวุธ หงสวิเศษ (2553, หนา 24) กลาววา
การมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง สามารถสรางการยอมรับ ยกยอง และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชนได ซึ่งในการพัฒนางานใดๆ ก็ตาม ถาขาดการมีสวนรวมแลว กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 
ไมสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารการศึกษา ยังชวยลดชองวางระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดอีกดวย ดังนั้นการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ 
ทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ที่ใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมใหการจัดการศึกษา       
ใหมคีุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในการจัดการศึกษาที่อยูภายใตการดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีปญหาในลักษณะที่หลากหลาย เชน กนกรัตน ภูระหงษ (2549, หนา 12) 
พบวา การขาดอิสระในการดานกําหนดนโยบายและแผนทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน มีความไมเทาเทียมกัน
ในการจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น การบริหารงานสวนทองถ่ิน
ไมคลองตัว ขาดประสิทธิภาพ การบริหารการศึกษายังขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
ไมมีคณะกรรมการบริหารแตละทองถิ่นเปนการเฉพาะ การบริหารและการตัดสินใจในทางการศึกษา
ขึ้นอยูกับสํานักงานในสวนกลางเปนหลัก คณะกรรมการบริหารสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญใหความสําคัญการจัดการศึกษาอยูในระดับลาง ในระดับสถานศึกษา
ไมมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ หรือการมีสวนรวมจากประชาชนอยางจริงจัง ถึงแมจะมี
คณะกรรมการสถานศึกษาแตก็มีบทบาทในลักษณะท่ีปรึกษาและการใหความชวยเหลือดานการเงิน 
วัสดุครุภัณฑเทานั้น ยังขาดการตัดสินใจทางการศึกษาเพื่อบุตรหลานของตน มีชองวางระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนและประชาชน ทั้งๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยงาน
ทีใ่กลชิดประชาชนมากที่สุด สวน ผกามาศ จุดรัมย (2552, หนา 111) ศึกษาความคาดหวังของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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พบวา ผูปกครองเห็นความสําคัญในดานการมีสวนรวมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอยกวาดานอ่ืนๆ 
สวน ทาริยา เพ่ิมทรัพย (2554, หนา 93) ไดศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานศนูยพฒันา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปญหาดานการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคล อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2558, หนา 4) รายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดเปรง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
คลองเปรง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ดานการบริหารการศกึษา ยังมีการบริหารจัดการ
ไมครบถวน ตามเกณฑหลายดาน คือ ดานการบริหารสถานศึกษา ดานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ดานการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเดก็เพียงพอและมีคุณภาพ ดานมาตรฐานความปลอดภัยและการปองกัน
การบาดเจ็บของเด็ก และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุเหราลาดน้ําขาว สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบวา ดานการบริหารจัดการศึกษา ยังมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไมสมบูรณตามเกณฑ
ในดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวม
ในการพัฒนาศนูยพัฒนาเด็กเล็กใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
  จากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และจากการศึกษางานวิจัยของนักวิจัยหลายทานในเรื่องปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน       
ในการบริหารสถานศึกษา การประมวลแนวความคิดของนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัยหลายทาน 
พบวา ผูปกครองมีความตองการใหผูบริหาร และบุคลากรที่ทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สรางความเขาใจ และประชาสัมพันธการจัดการศกึษาใหผูปกครองและชุมชนในทองถ่ินทราบอยางตอเนื่อง
เพ่ือเปนการสรางสัมพันธระหวางผูบริหาร และบุคลากรที่ทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง 
ทําใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จ (วิรัตน ทองวิจิตร, 2553, หนา 80) ผูวิจัยจึงสนใจศกึษา
คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยคนควางานวิจัยตางๆ และสังเคราะหจากงานวิจัย
ของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549, หนา 10-11), พรพิมล นิยมพันธุ (2550, หนา 6-7), กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน (2551, หนา 26-31), พิมพรรณ สุริโย (2552, บทคัดยอ), ทศพร จรุงพันธ 
(2553, หนา 16), บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, บทคัดยอ), ประสงค กลางพันธุ (2554, บทคัดยอ), 
คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดยอ), แมกนูสัน (Magnuson, 1971, pp.78-91), สตอกดิลล 
(Stogdill, 1981, pp. 73-97), กรีนเบิรก และบารอน (2003, p. 473), สตารแรท (2004) สรุป
เปนกรอบแนวคิด คุณลักษณะผูบริหาร 5 ดาน คือ ดานทักษะทางการบริหาร ดานความคิดสรางสรรค 
ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนําทางวิชาการ และดานวิสัยทัศน เพ่ือใหทราบผลความสําเร็จ
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จากมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พุทธศักราช 2553 คือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานบุคคล ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาพฤติกรรมผูบริหารในการบริหาร และ
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พัฒนาระดับความสําเร็จดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในลําดับตอไป 
 

1.2 คาํถามการวิจัย  
 
      การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามการวิจัยดังนี้  
       1.2.1 คุณลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับใด 
       1.2.2 ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชงิเทราอยูในระดับใด 
       1.2.3 คุณลักษณะผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.2.4 คุณลักษณะผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทราอยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
       การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.2 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.4 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา สัมพันธกันทางบวก 
 1.4.2 คุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขอบขายเนื้อหา
ดังนี้  
  1) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร ผูวิจัยคนควาจากตํารา จากงานวิจัยตางๆ และ
สังเคราะหสรุปเปนกรอบแนวคิด ประกอบดวย 5 ดาน จากงานวิจัยของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549, 
หนา 10-11); พรพิมล นิยมพันธุ (2550, หนา 6-7); ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 83); กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น (2551, หนา 26-31); พิมพรรณ สุริโย (2552, บทคัดยอ); ทศพร จรุงพันธ 
(2553, หนา 16); บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, บทคัดยอ); ประสงค กลางพันธุ (2554, บทคัดยอ); 
คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดยอ); แมกนูสัน (Magnuson, 1971, pp. 78-91); สตอกดิลล 
(Stogdill, 1981, pp. 73-97); กรีนเบิรก และบารอน (2003, p. 473); สตารแรท (2004) ดังนี ้ 
   (1) ดานทักษะทางการบริหาร            

    (2) ดานความคิดสรางสรรค  
   (3) ดานมนุษยสัมพันธ  
    (4) ดานความเปนผูนําทางวิชาการ  
   (5) ดานวิสัยทัศน   

            2) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี ้(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2553, หนา 47-49) ไดแก 

        (1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  (2) ดานบุคคล  
  (3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
  (4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

      1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  1) ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2558 
จํานวน 221 แหง ประกอบดวย ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 441 คน และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1,105 คน รวมประชากร 1,546 คน  
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 310 คน ประมาณขนาดกลุมตัวอยาง 
โดยใชตาราง (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) กลุมตัวอยางไดมาคํานวณจํานวนกลุมตัวอยาง        
ตามสัดสวนประชากรโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ และสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling)   
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 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
   1) ตัวแปรตน คือ คุณลักษณะของผูบริหาร 5 ดาน ประกอบดวย 
   (1) ดานทักษะทางการบริหาร  

    (2) ดานความคิดสรางสรรค  
   (3) ดานมนุษยสัมพันธ  
    (4) ดานความเปนผูนําทางวิชาการ  
   (5) ดานวิสัยทัศน    

           2) ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4 ดาน ประกอบดวย 

        (1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  (2) ดานบุคคล  
  (3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
  (4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
  

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  
       จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เห็นไดวา คุณลักษณะ
ของผูบริหาร มีความสําคัญกับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปอยางราบรื่น บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

  ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
 การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

1. ดานการบริหารจัดการ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
2. ดานบุคคล  
3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม  
    และความปลอดภัย 
4. ดานวิชาการและกิจกรรม   
    ตามหลักสูตร 
 

1. ดานทักษะทางการบริหาร 

2. ดานความคิดสรางสรรค 

3. ดานมนุษยสัมพันธ  

4. ดานผูนําทางวิชาการ 

5. ดานวิสัยทัศน  
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 

 ในการศึกษา คุณลักษณะผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี ้
       1.7.1 ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารองคการปกครองสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผูบริหารการศึกษา ไดแก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา 
หัวหนาสวนการศกึษา หรือผูรับผิดชอบงานดานการศึกษา  
 1.7.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ใหการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและ
สงเสริมพัฒนาการ การเรียนรูใหเด็กเล็กมีความพรอมดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 221 แหง 
 1.7.3 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล 
จัดตั้งมาจากสภาตําบลที่มีรายไดตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือดูแลทุกขสุขและใหบริการประชาชนในตําบล 
เขต อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  

 1.7.4 คุณลักษณะผูบริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของผูบริหารองคการ
ปกครองสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรากฏเห็น ทางลักษณะนิสัย ลักษณะบุคลิกภาพ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารงานในสถานศึกษา และนําไปสูความสําเร็จซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญ 
5 ดาน ประกอบดวย  

     1) ทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญของผูบริหารที่จะนํา
ความรู ทรัพยากรมาใชในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ  
  2) ความคิดสรางสรรค หมายถึง การที่ผูบริหารความคิดริเริ่มในการวางแผน 
การปฏิบัติงาน คิดคนงาน/กิจกรรมท่ีหลากหลาย สรางผลงานใหมๆ อยางตอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มบุกเบิกงาน คิดสิ่งแปลกใหมและใชประโยชนได
อยางเหมาะสม แสวงหาเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิกรรมตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   3) มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก และการกระทํา การมีปฏิสัมพันธ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความพึงพอใจ มีความรักใคร ความเขาใจ รวมถึงความรวมมือรวมใจกันทําให
เกิดความสัมพันธอันด ีกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหการทํางาน
อยางมีความสุขบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคขององคกร หรือหนวยงานอยางมีมีประสิทธิผล 
   4) ผูนําทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศกึษา 
การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง สงเสริมและพัฒนาครูในการผลิตใชสื่อและนวัตกรรมอยางหลากหลาย เปนผูนํา
ในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน พัฒนาและประเมินครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ วางแผนในการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาที่ดี  
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  5) วิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ
ในอนาคต โดยการรวมกันของบุคลากรในองคกรกําหนดเปาหมาย แนวนโยบายในการวางแผนพัฒนา
ใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีความเปนไปได มีเปาหมายชัดเจน และสามารถ
มองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําองคการใหบรรลุความตองการนั้น    
  1.7.5 การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากร ผูนําชุมชน ผูปกครอง 
และองคกรตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร สื่อ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาการศึกษา และการมีสวนรวม
ในการประเมินผล ในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ดาน ประกอบดวย 
             1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การใหบุคคลในชุมชน
เขามามีสวนรวมการจัดตั้ง ยาย/รวม การยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมวางแผน กําหนดแนวทาง
การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอแผนงาน/โครงการการเพ่ือพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ เสนอแนะใหขอคิดเห็นประเมินผล และ
รวมแกไขเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  2) ดานบุคคล หมายถึง การใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะ 
ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการสรรหา/เลือกสรรบุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การสนับสนุนวิทยากร
ภูมิปญญาชาวบาน การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
   3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย หมายถึง การใหบุคคลในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการวางแผนดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยการวางแผน 
การใชประโยชนจากอาคารสถานที่ การบํารุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ การปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การชวยดูแลและวางแผนในการรักษาความปลอดภัย 
   4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การใหบุคคลในชุมชนเขามา
มสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการสงเสริมพัฒนาการ การวางแผน
งานโครงการเพ่ือการเรียนรูตามหลักสูตร การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สงเสริมและพัฒนาครู ในการผลิตใชสื่อและ
นวัตกรรมอยางหลากหลาย การสนับสนุนเงินหรือวัสดุครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนการสงเสริมดานวิชาการ 
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการ การรวมจัดทําสารสนเทศ การพัฒนาแหลงเรียนรู และสนับสนุนใหความรูโดยปราชญชาวบาน
ในชุมชน 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
  1.8.1 ผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
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  1.8.2 เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
  1.8.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  1.8.4 เพ่ือเปนขอมูลเพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือองคการ
บริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิผล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

11 

 
 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
       การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าเสนอตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
  2.1 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
    2.1.2 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

  2.1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
    2.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 

   2.2.2 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   2.2.3 ขอบข่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   2.3.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    2.3.3 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   2.3.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   2.3.5 ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมขน 
   2.3.6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.4.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.4.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร  
   2.4.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร  
 2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
    2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ระดับต าบล 
หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีชนบท 
      2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่
ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น  3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (วิลาศ ค าภาวงษ์, 2553) องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนระดับต าบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 ปัจจุบันจึงมีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนทั้งสิ้น 5,335 แห่ง (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, ออนไลน์, 2558) และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่ม อบต. เป็น 3 ขนาด 
โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช้แบ่งขนาด อบต. มี 5 เกณฑ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
         1) เกณฑ์ระดับรายได้   
    (1) อบต.ขนาดใหญ่ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท       
    (2) อบต.ขนาดกลาง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ล้านบาท  
   (3) อบต.ขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 6 ล้านบาท 
   2) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   3) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ านวนพ้ืนที่ จ านวนประชากร 
จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโรงฆ่าสัตว์ จ านวนตลาดสด จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวนโรงแรม จ านวนศาสนสถาน จ านวนสถานพยาบาล 
จ านวนศูนย์การค้า การประกาศให้ อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร การประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมื อ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการก าจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ จ านวนหน่วยกิจการพาณิชย์  
   4) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ
รายได้ ประสิทธิภาพด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านงานบุคคล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการบริการ  
  5) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า 
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   2.1.2 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
         1) มาตรา 66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         2) มาตรา 67 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
       (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
       (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
       (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
       (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
       (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

   3) มาตรา 68 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

      (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
      (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
      (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
      (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
      (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
      (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
      (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
      (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  

   (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
    (12) การท่องเที่ยว  

       (13) การผังเมือง 
 กฎหมายต่างๆ อาจก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ 
ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่ไม่ให้ ก าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71)   
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดขนาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
 จากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นดังได้กล่าวแล้ว  จะพบว่า งานจัดการศึกษา
เป็นข้อหนึ่งในอ านาจหน้าที่ที่องค์การปกครองท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาโอนโรงเรียนไปอยู่ในความดูแลขององค์การปกครองท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ระบุไว้
ดังนี้คือ 

    1) โรงเรียนอนุบาล หรือสถานศึกษาในระดับปฐมวัยทั้งหมด ให้โอนไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนกระจายอ านาจ 
   2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาพ้ืนฐาน ให้ถ่ายโอนไปยังองค์การปกครองท้องถิ่น      
ตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น และตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดในกระทรวง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 สรุปได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ      
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และผู้ด้อยโอกาสตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มี
บทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพและได้มาตรฐาน  

 2.1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้     
สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขต และ
อ าเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอน ซึ่ งบริ เวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดิน       
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพ้ืนที่ราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พ้ืนที่จะค่อยๆ 
ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่น
และสูงชัน เป็นพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ าเภอพนมสารคามและอ าเภอสนามชัยเขตมีความ สูง
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จากระดับน้ าทะเล 30-80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านพื้นที่อ าเภอต่างๆ คือ 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธิ์ และออกสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง 
รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร     

 เขตการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ประมาณ 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ 
แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ (ท่ีท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) 
 
ตาราง 1  จ านวนองค์การบริหารสวนต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อ าเภอ ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
2. อ าเภอบางคล้า 
3. อ าเภอแปลงยาว 
4. อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
5. อ าเภอบางปะกง 
6. อ าเภอบ้านโพธิ์ 
7. อ าเภอพนมสารคาม 
8. อ าเภอราชสาส์น 
9. อ าเภอสนามชัยเขต 
10. อ าเภอท่าตะเกียบ 
11. อ าเภอคลองเขื่อน 

18 
8 
4 
10 
12 
17 
8 
3 
4 
2 
5 

18 
7 
3 
8 
6 
12 
6 
3 
4 
2 
5 

35 
17 
8 
31 
16 
17 
25 
8 
33 
20 
11 

รวม 91 74 221 
 ที่มา: (ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด    

        ฉะเชิงเทรา) 
 
2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       
 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน ดังนี้ 
 2.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 ได้ก าหนด
ความหมายไว้ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 2) 
 การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโ ลง
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ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 สถานศกึษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือ
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ  
 ซึ่งความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 6 คือ การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยยึดหลักตาม มาตรา 8 การจัดการศึกษา ดังนี้ 
(ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 4) 
    1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
    2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    และมาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก ดังนี้ 
(ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 4) 
    1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
    2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา 
    4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
    6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   ระบบการศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 15 
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 6) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

17 

 
 

    1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
    2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
    3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์  สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18       
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 
เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 6-7) 
    1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็ก
ซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
    2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน   
พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
    3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันอื่นเป็นผู้จัด 
 แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุ มชน
มีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน  (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 
ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 2542, หน้า 9) 
 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวถึง มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ      
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 19 สิงหาคม 
2542, หน้า 12-13) สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอและการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553, หน้า 1) ก าหนดไว้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง 
สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ที่ถ่ายโอน
ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/
มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) 
รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
 เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็น
ภารกิจส าคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนักและให้ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็ก
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 
   1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
    การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็ กแต่ละคน      
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเข้าใจ
ของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, หน้า 27)   
   2) หลักการ  
    เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
     (2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
    (3) พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย       
    (4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข 
          (5) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 2.2.2 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็น
ภารกิจส าคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดขอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพื่อให้ การพัฒนาเด็ก
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 
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  1) ความหมายการบริหารการศึกษา 
   ทนงค์ศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2550, หน้า 5) สรุปความหมายของการบริหารไว้ว่า        
การกระท างานโดยอาศัยบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันกับคน และทรัพยากรขององค์การ
ภายใต้กิจกรรมการบริหารและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เผชิญอยู่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   วันเพ็ญ เหมือนจันทร์ (2552, หน้า 5) สรุปความหมายของการบริหารไว้ว่า      
การด าเนินงานที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ตามขอบข่ายการบริหารงาน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมา ณ     
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
    เพอร์คเล็ท (Perklet, 1975; อ้างถึงใน เพ็ชร งามขุนทด, 2554, หน้า 11) 
ซึ่งได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืนๆ      
ซ่ึงค านิยามนี้ ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารประสบความส าเร็จในเป้าหมายของพวกเขา โดยการเตรียมการให้กับ
บุคคลอื่นปฏิบัติงานอะไรก็ได้ที่มีความจ าเป็น ผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ ด้วยตัวของเขาเอง 
    ฮันนาเวย์ (Hannaway, 1993; อ้างถึงใน เพ็ชร งามขุนทด, 2554, หน้า 11) 
ได้ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือร่วมใจ     
ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
   จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า  การบริหาร หมายถึง การกระท างานโดยใช้
กระบวนการท างานร่วมกันกับคน และทรัพยากรขององค์การภายใต้กิจกรรมการบริหารและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เผชิญอยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล 

 2) กระบวนการบริหารการศึกษา 
   ในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการ การบริหารธุรกิจ หรือ

กระบวนการบริหารการศึกษาซึ่งต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารที่มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน 
แต่จะแตกต่างกันบ้างตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้แนวทางเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารการศึกษาไว้ ดังนี้  
   ธร สุนทรายุทธ (2550, หน้า 59) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ ดังนี้ 

 (1) การตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 (2) ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือให้เป้าหมายส าเร็จ 
 (3) การใช้เครื่องมือวัดที่ดี 
 (4) วิเคราะห์ความยากล าบาก 
 (5) น าไปวางแผนใหม่ 

   (6) ประเมินผลที่ได้รับ และปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
  จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารการศึกษา หมายถึง การจัด

ระบบงานทั้งหมดในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวางแผน การจัดวางตัวบุคลากร 
การบริหารงบประมาณ การประสานงาน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553, หน้า 3) ให้ความหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ 
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด าเนินการ
กิจกรรมในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ  การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม      
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 2.2.3 ขอบข่ายการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งอาศัยอ านาจตามมาตรา 9 ข้อ 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จะต้องค านึงถึงขอบข่ายของสายงานการบังคับบัญชา และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้
สถานศึกษา ต้องบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเอง
ทุกปี เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2551, หน้า 47-50) กล่าวว่า ในการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังค ม
เพ่ือเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมให้มีประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมให้เป็นที่ยองรับในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ    
มีส่วนร่วมจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่
มาตรฐานการมีส่วนร่วมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคล ครอบครัว คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีขอบเขตการบริหารงาน ดังนี้ 

   1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งการบริหารออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารจัดการ       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 
    (1) ด้านการบริหารงาน 

    ก. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณ อาคารสถานที ่
และก าหนดให้มีโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วน/กอง/ส านักการศึกษา 
โดยต้องมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และต้องมีจ านวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่จะเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 20 คน จากนั้นจัดท าโครงการและ
แผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดท าแผนการด าเนินงาน ได้แก่ ส ารวจส ามโนประชากรเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี แผนรับนักเรียน 
การจัดบุคลากร การจัดชั้นเรียน และการงบประมาณ เป็นต้น จัดท าระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่ก่อสร้างเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ข. การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน จากนั้น
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ เพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นด าเนินการ จัดท าแผนการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการจัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วรายงานการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
     ค. การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษา วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็น
ในการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ ดังนี้คือ 
จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน จากนั้นประชาคมพิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จัดท าประกาศยุบเลิกพัฒนา
เด็กเล็กโดยให้มีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน แล้วรายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ    
    ง. การให้บริการการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ 
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนดังนี้ ระยะเวลาการจัดการ เรียนรู้ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป ดังนี้ 
    จ. ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เริ่มต้นปีการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม 
และสิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาโดยภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 
พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป 

   ฉ. การให้ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
เครื่องนอน อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่ออุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสุขภาพเด็กเล็ก
ประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น 

   ช. การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ 
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และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน มาตรฐาน การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน 
ประกอบด้วย ด าเนินการจัดท าหลักสูตร สอดคล้องกับตัวเด็ก และครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ด้านสื่อและนวัตกรรม การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ 
ด้านการวัดผลและประเมินผล การนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   ซ. จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัยและศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคนตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

      กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอื่น
ที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 
15 วัน หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชย
ให้ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด 

   ฌ. ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ (8) ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือ 
พนักงานจ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก สื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนา
ศูนย์ในด้านต่างๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น 
    ญ. คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน 
และผู้ด ารงต าแหน่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้น าทางศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยต าแหน่ง และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม  
    คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  ก. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ข. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ค. เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  ง. พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงาน
ด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  จ. พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ฉ. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
ในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ช. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ซ. ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 

  (2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ     
การอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง ดังนี้ 
     ก. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้ 
ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร เงินประกันสังคม
ของบุคลากร ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล ทุนการศึกษาหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร 
     ข. งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวิธีการจัดหา
งบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ค. งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการ     
ที่เกี่ยวข้อง 

   ง. การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วิธีด าเนินการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน วัสดุ
พัฒนาเด็ก ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือผู้แทน เป็นประธาน 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสาธารณสุข และผู้แทนผู้ปกครองในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ แจ้งหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กส ารวจความต้องการ ในการใช้สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจิตวิทยา
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การเรียนรู้ของเด็กเล็กแต่ละวัย ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ ด าเนินการเบิกจ่าย 
สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ที่ได้มาให้กับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

   จ. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
   (3) การบริหารงานบุคคล 
    กรณีที่เป็นพนักงานจ้าง การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยยึดหลักสมรรถนะ 
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรม และโปร่งใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
     ก. คณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ
ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา     
ในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วม เป็นคณะกรรมการ ได้ตามความเหมาะสม 
                ข. การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) 1: 20           
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน 
       ส าหรับอัตราผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและต าแหน่งอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาก าหนดให้มีได้ตามจ านวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ค. การปรับสถานภาพพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ         
ครูผู้ดูแลเด็กเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 80 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0893.4/ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551  

   (2) การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ให้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 476 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (3) การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
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กลางพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อน
ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (5) การพัฒนาบุคลากร 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน นิเทศ
ติดตามการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักเกณฑ์และฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
   สรุปได้ว่า การบริหารบุคคล หมายถึง การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน 
เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหา/เลือกสรรบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

  2) ด้านบุคคล  
    บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
จะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง  ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ เนื่องจาก    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีความก้าวหน้า และมั่นคงทางวิชาชีพโดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีสถานภาพ
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ดังนั้น ด้านบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงได้ก าหนดคุณสมบัติสถานภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ต าแหน่ง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ก าหนดให้หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานภาพเป็นข้าราชการ/
พนักงานครู ส่วนท้องถิ่น แต่การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้  ต้องเป็นกรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตรา
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือก และแต่งตั้ง
ผู้ดูแลเด็กจากสถานภาพพนักงานจ้างเป็นต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก
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ตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกล่าว ให้ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้ดูแลเด็กในปัจจุบัน มีสถานภาพเป็นพนักงานเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการสรรหาเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  แต่ให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรนี้ไปก่อน จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีมีสถานภาพ เป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นและกรณี
มีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   (1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   ก. กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น คุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ควรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา
หรือปฐมวัย หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และได้ปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะ เวลา
ที่ได้ปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

      ข. กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณสมบัติ
การคัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0893.4/ว 61 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 476 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2552 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

     บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ได้แก่ งานบุคลากร และ
การบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
ที่ได้รับมอบหมาย  
    (2) ครูผู้ดูแลเด็ก  
     ก. กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ควรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืน
ที่ ก.ท.ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

     ข. กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
คุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
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      บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    (3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  (4) ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย 
ตามหลักโภชนาการ ส าหรับเด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่
ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้ สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ  

  (5) ภารโรง มีบทบาทหน้าที่ท าความสะอาดรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   (6) ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
บุคลากรและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

   (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ก. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างยั่งยืน  
    ข. สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
การพัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู  
    ค. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  

    ง. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  

    จ. ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย เน้น       
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

    ฉ. ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   (2) หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
           ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ก. น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  
     ข. ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบ เลิกและด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ค. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที ่    
ตามฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น  
     ง. ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ 
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     จ. จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน    
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ฉ. จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงนาม  
     ช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ซ. จัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม  
     ฌ. ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ       
อย่างต่อเนื่อง  
     ญ. นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จากที่กล่าวข้างต้นสรุปว่า การบริหารงานด้านบุคลากร หมายถึง  การสรรหา/
เลือกสรรบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การสนับสนุนวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากร 

    3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ

การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที ่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 
ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ  สามารถลดความเสี่ยง
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จากการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
   (1) ด้านอาคารสถานที่  
       ก. ที่ตั้ง สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม และ      
ไมอ่ยู่ในพ้ืนที่อาจเสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน 
มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกัน
อุบัติภัย ตามมาตรฐานความ จ าเป็นและเหมาะสม  
    ข. ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง 
หากมีความจ าเป็นต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วป้องกันอันตราย  
    ค. พ้ืนทีก่่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และ
เป็นพื้นที่ท่ีน้ าท่วมไม่ถึง  

   (2) จ านวนชั้นของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเป็นอาคารชั้นเดียว      
หากเป็นอาคาร 2 ชั้น ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูง
ของห้องจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

   (3) ทางเข้า-ออกตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร
ได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ  

   (4) ประตู-หน้าต่างต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาดและจ านวน
เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80.00 เซนติเมตร
นับจากพ้ืน และหน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อม
ได้กว้างและชัดเจน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปิดก้ันช่องทางลมและแสงสว่าง  

   (5) บันไดไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
ลูกตั้งของบันไดสูงไม่ เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นตอน
มีลูกกรง และราวบันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็กและระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ เช่น ปิดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรง บันได  
   (6) พ้ืนที่ใช้สอยภายใน ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาดปลอดภัยและ
เพียงพอเหมาะสมกับการท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหารและ
การนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย เฉลี่ยพ้ืนที่ใช้สอย 
2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค ์
โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมและข้อจ ากัดของพ้ืนที ่
โดยมีแนวทางดังนี้ 
     ก. บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร 
ต่อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัด  
     ข. บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ทุกห้องต้องไม่ลื่น
และไม่ชื้น ควรเป็นพ้ืนไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดง่าย และอยู่ใน
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สภาพที่สะอาดอยู่เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบและมีการยึดติดกับผนังหรือ
พ้ืนอย่างม่ันคง  
     ค. บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได้ สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
ทั้งนี้บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
และควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี  

     ง. บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับเด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จ าเป็นรวมทั้งที่ล้างและเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก 

     จ. ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  ตู้ยา      
เครื่องภัณฑ์ที่จ าเป็น และขณะอยู่ในห้องปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ในสายตาของครูผู้ดูแลเด็ก หรือ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได้  ต้องจัดให้มี            
ที่ปฐมพยาบาลแยกเป็น สัดส่วนตามความเหมาะสม  
     ฉ. บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับ  
ท าความสะอาดเด็กและมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟันในขนาด
ระดับความสูงเหมาะสมกับตัวเด็ก  
     ช. ห้องส้วมส าหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ต่อเด็ก 
12 คน โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูง
ที่สามารถเห็นเด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตา กรณี
ไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  
     ซ. ห้องอเนกประสงค์ส าหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร
หรือการนอน ค านึงถึงความสะอาดและการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
หากเป็นอาคารชั้นเดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุด
มีฝ้าใต้หลังคา โดยมีความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 
2.00 เมตร อาจ ไมมี่ฝ้าใต้เพดานก็ได ้ 
     ฌ. การก าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไป
ทิ้งภายนอกอาคารทุกวัน  
   (7) ด้านสิ่งแวดล้อม 

     ก. ภายในอาคาร แสงสว่างควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา      
ไมค่วรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสง สว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิด    
ภาวะเครียด และมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป อาคารควรตั้งอยู่
ในบริเวณที่ระดับเสียงเหมาะสม มีควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู และ
ช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณ
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โรงงานที่มีมลพิษ ต้องมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

    ข. ภายนอกอาคาร ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
และควรมีทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละอองหรือ
เสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อโรค ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  
    ค. พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง 
ต่อจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้งเป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณ
ที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณลานวัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีที่น าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นส าคัญ  โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่ละวัน  
    ง. ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีท่ีนั่ง   
ตามระเบียงต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคารสูง 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้งานให้ปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่เสมอ  
   (8) ด้านความปลอดภัย  
    ก. มาตรการป้องกันความปลอดภัย มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคาร เช่น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง
ต่อพ้ืนที่ 150 ตารางเมตร และยังดับเพลิง ติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร การติดตั้ง
ปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนดจะต้องมีฝาปิดครอบเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง ควรหลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
ทีท่ าด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือแหลมคม หากเป็นไม้ต้องไม่มีเสี้ยนไม ้หรือเหลี่ยมคม มีการจัดให้มีตู้เก็บยา
และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาลวางไว้อยู่ในที่สูง สะดวก ต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ให้พ้นมือเด็ก มีจัดให้มีวัสดุกันลื่นในบริเวณห้องน้า-ห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสารจ าพวกเคมี 
หรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัยให้ พ้นมือเด็กวัสดุกันลื่นที่ ใช้ ในห้องน้ า -ห้องส้วม 
ต้องท าความสะอาดสม่ าเสมอ ไม่มีหลุมหรือบ่อน้าที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม มีระบบการล๊อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ เปิด-ปิดได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหาร 
ควรมีประตูเปิด-ปิดที่ปลอดภัยเด็กเข้าไปไม่ได้ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันพาหะน าโรค เช่น 
มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการป้องกันด้าน สุขอนามัย มีตู้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ที่แข็งแรงมั่นคงมีความสูงขนาดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็น
อันตรายต่อเด็กนั้นควรจัดแยกให้พ้นมือเด็ก  
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     ข. มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมส าหรับ     
การป้องกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น       
การป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก  มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน        
ของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีต ารวจ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลเพ่ือติดต่อได้
อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขันหรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก  และควรมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลประจ าไว้ มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก 
มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็กอย่างเป็นระบบ มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้อง
ด าเนินการช่วยเหลือโดยด่วน 
    จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การวางแผนด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและ         
ความปลอดภัย โดยการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ การบ ารุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การช่วยดูแลและวางแผนในการรักษาความปลอดภัย 
   4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
     การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
   (1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   (2) เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามวัย โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  
   (3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน        
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ  
   (4) เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในท้องถิ่น  
   (5) เพ่ือส่งเสริมความรักเอ้ืออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น   
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้  
   (1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
    การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ        
5 ปี 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัย
อยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา
ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
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   (2) หลักการ  
    เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน     
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
     ก. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
     ข. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย  
      ค. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
     ง. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข  
     จ. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็ก การบริหารงานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
    การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้  
   (1) ด้านหลักสูตร  
    หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับอายุ 2 ปี และระดับอายุ 3-5 ปี โดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อ     
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรด าเนินการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 

     ก. ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสาร     
ทีเ่กี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ       
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

     ข. จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทั้งนี้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอาจก าหนดหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
     ค. การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากท่ีได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
หลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้
หลักสูตรเป็นการประเมิน เพื่อตรวจสอบหลักสูตร ทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบ เพ่ือสรุปผลว่า
หลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร  
    ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตร       
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
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และครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
     ก. ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค)์  
     ข. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้รายปี ระยะเวลาเรียน  
     ค. การจัดประสบการณ์  
     ง. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
     จ. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
     ฉ. การประเมินพัฒนาการเด็ก  
     ช. การบริหารจัดการหลักสูตร และอ่ืนๆ  
   (2) ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน  
    กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี สามารถน ามาจัดกิจกรรมประจ าวัน
ได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร โดยมีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจ าวันดังนี้  
     ก. หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
     ข. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย       
ของเด็กและยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก  
      วัย 2 ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 5 นาที  
      วัย 3 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 8 นาที  
      วัย 4 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 12 นาท ี 
      วัย 5 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 15 นาท ี 
     ค. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกิน 20 นาท ี 

     ง. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง ฯลฯ 
ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ี 
     ฉ. กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง  กิจกรรม
ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก       
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่มและกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรม
ที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป  

   (3) ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
    การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบ

กิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน 
บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการ       
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     ก. จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สอนวางแผน
ล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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และเพ่ือให้ผู้สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมาประจ าวันให้บรรลุตามจุดหมาย
ที่ก าหนด  

     ข. การท าแผนการจัดประสบการณ์ การจัดแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุ
จุดหมายของหลักสูตร ผู้สอนควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ ผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่ ผู้สอนน าไปใช้ได้จริง
และเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัย  
   (4) ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
    สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียน  
การสอน สื่อเป็นตัวกลางน าความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้      
ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย 
เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และการค้นพบด้วยตนเอง แนวทางการด าเนินการใช้สื่อ
    ก. ใช้สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ข. ใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่อย่างหลากหลาย ทั้งท่ีบ้าน ชุมชน  
    ค. ใช้สื่อที่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก  
    ง. ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  
    จ. จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็ก       
เกิดการเรียนรู้ ด้วยการกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
    ฉ. ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ระบุไว้ ใน
แผนการจัดประสบการณ์  

    ช. บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
    ซ. เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์  
    ฌ. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยร่วมจัดหาสื่อ  

   (5) ด้านการวัดผลและประเมินผล  
    ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล  ส่งเสริม
ความ สามารถให้ประเมินผลอย่างถูกต้อง จัดให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปรับปรุงการสร้างเครื่องมือวัดผลให้การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้มุ่งน าข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง 
วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร
การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้  
     ก. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก  
     ข. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี  
     ค. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  
     ง. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน  
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     จ. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  รวมทั้ง
ใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ 
    ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 2-5 ปี ได้แก ่
การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมี
ระบบ  
   (6) ด้านการนิเทศการศึกษา  
    การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ 
การใช้วิธีการนิเทศ สามารถท าได้หลากหลาย ทั้งนี้ต้องปฏิเสธสม่ าเสมอและเป็นระบบ  
   (7) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
    การวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนดในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง ซึ่งด าเนินการ
โดยครูผู้ดูแลเด็กหรือด าเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูท าวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
   (8) ด้านโภชนาการ  
    การด าเนินงานโภชนาการ ใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการในศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กของกรมอนามัย ซึ่งงานโภชนาการที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การจัดอาหารส าหรับเด็กเล็ก และ     
การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของเด็กเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับอาหารครบ 5 หมู รวมทั้งน้ าดื่ม สะอาด และสารอาหารที่จ าเป็น ดังนี้  
     ก. อาหารหลัก 5 หมู่ ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่างๆ ที่รับประทานเป็น        
5 หมู่เพ่ือเป็นแนวทางง่ายๆ ที่ใช้แนะน าการรับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหาร
ในหมู่เดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนและเพียงพอ 
เพ่ือการมีภาวะโภชนาการที่ดี  
     ข. เด็กปฐมวัยควรได้ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือให้สมอง
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
     ค. การปรุงอาหารต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุกครั้ง 
เช่น เกลือไอโอดีน น้ าปลาไอโอดีน  
     ง. ใน 1 สัปดาห์ควรจะจัดอาหารให้มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ  
     จ. สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับเด็ก สารอาหารหลักที่เด็กต้องการ คือ  
     คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน และโปรตีน
เป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญ เติบโตและเสริมสร้างเนื้อเยื่อ เราจะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข ่
นม และถั่วเมล็ดแห้ง เด็กเล็กมีความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อน้าหนักตัว มากกว่าผู้ใหญ่ 
หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายจะน าโปรตีนไปใช้เป็นพลังงาน ท าให้โปรตีนไม่ถูกน าไปใช้
ในเรื่องการเจริญเติบโต ท าให้เด็กเตี้ย แคระแกร็น และอาหารส าหรับเด็กควรมีไขมันเป็น ส่วนประกอบ      
ในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือให้ได้รับกรดไขมันที่จ าเป็น นอกจากนั้นยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความส าคัญ
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ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ได้แก่ แคลเซียม ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 กรดไฟเลท 
รวมทั้งแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม สังกะสี  

     ฉ. การติดตามผลการด าเนินงานโภชนาการ หลังจากที่ให้ค าแนะน ากับพ่อแม่/
ผู้ปกครองเด็ก และด าเนินการส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือแก้ไขปัญหาแล้วจะต้องมีการติดตามผล
การด าเนินงานนั้น เพ่ือดูว่าวิธีการส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือแก้ไขปัญหานั้น  
   (9) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ก. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันปี ใหม่ วันส าคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ  
    ข. โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (10) ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 จากกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง 
การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการ การวางแผนงานโครงการ
เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิตใช้สื่อและนวัตกรรม
อย่างหลากหลาย การสนับสนุนเงินหรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็น การส่งเสริมด้านวิชาการ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การร่วมจัดท าสารสนเทศ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสนับสนุนให้ความรู้
โดยปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 
 
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ชนบทหรือชุมชน เพราะการพัฒนาท้องถิ่นจะประสบผลส าเร็จได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาให้มาก ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการพัฒนา 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 จากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมไว้ต่างๆ ดังนี้  
 อมรพรรณ ประจันตวณิชย์ (2550, หน้า 23) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการมีส่วนร่วมคิด  ร่วมวางแผน       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนร่วมติดตามและประเมินผล  รวมทั้งร่วมรับผิดชอบในฐานะ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มคน  หรือองค์กรทีม
มีความเก่ียวข้องกันทางด้านจิตใจ อารมณ ์และสังคม    



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

38 

 
 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 3) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรง หรือทางอ้อม       
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนในกิจกรรมของสถานศึกษา  
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 195) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง 
กระบวนการที่ประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 
  สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550, หน้า 11-12) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารงานและด าเนินกิจกรรมโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์หรือผลกระทบ 
  ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 39) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหาร 
งานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ     
โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553, หน้า 25) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือ
คณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ 
ในทุกระดับอันอาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
ด้วยความสมัครใจ ความกระตือรือร้น ตั้งใจ จริงใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เป้าหมาย
บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้  
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2553,  หน้า 16, 24) 
ให้ความหมายที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้อีก 2 ความหมาย คือ 
  1) การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (participatory decision-making) หมายถึง 
การพิจารณาข้อมูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทาง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
หรือแก้ปัญหาส าเร็จ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคลากรของหน่วยงาน คือ หนึ่งในผู้มี
ส่วนได้เสียขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2553, หน้า 16) 
  2) การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา (parental participation 
in education management) หมายถึง กระบวนการที่ผู้ปกครองได้เข้าร่วมท างานกับโรงเรียน ครู 
ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กให้เจริญ เติบโต และพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ และผู้ปกครอง คือ หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือหน่วยงานประเภท
สถานศึกษาทุกระดับ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553, หน้า 24) 
 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 228) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการด าเนินกิจการและการตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดี ต่อการขับเคลื่อน
องค์กร หรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดความเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ
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เพ่ือการพัฒนา และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
และหน่วยงานที่ดีที่สุด 

 ยาดาฟ (Yadav, 1980, p. 87) ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การร่วมมือ
ของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซึ่งกระบวนการความร่วมมือของประชาชนนั้น 
ต้องมีความรู้สึกต่อไปนี้ 
  1) การเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ 
  2) การเข้าร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 
  3) การเข้าร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานของการพัฒนา 
  4) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 โอคเลย์ (Oakley, 1991, pp. 8-9; อ้างถึงใน ศราวุธ หงษ์วิเศษ, 2553, หน้า 28) เห็นว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะต่อไปนี้ คือ 1) เป็นการให้
การช่วยเหลือ 2) เป็นการให้อ านาจ และ 3) เป็นงานขององค์กร โดยย้ าความส าคัญของการให้อ านาจ
ว่าหมายถึง การมีส่วนร่วมการให้อ านาจเป็นการเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการบริหาร
การมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์การเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการให้อ านาจ  และ
มักจะเป็นรากฐานส าคัญของการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น การช่วยเหลือ การให้อ านาจ และงานของ
องค์การ จึงมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

 กุสตาโว (Gustavo, 1992, p. 4) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีหน้าที่หรือ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมนี้ เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมดังนั้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องด้านจิตใจ และอารมณ์เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้คิดริเริ่ม ตัดสินใจ ปฏิบัติ รับผิดชอบ แก้ปัญหา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
ความสามารถควบคุมทรัพยากร การร่วมกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตย ตลอดจนการให้อ านาจ       
การเข้าไปมีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 395; อ้างถึงใน เพ็ชร งามขุนทด, 2554, หน้า 27) 
กล่าวว่า บริหารงานแบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมด้านสังคม
ให้ความร่วมมือ รู้จักปรับตัวและมีอารมณ์ขัน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการด าเนินงาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถที่จะด าเนินการได้สอดคล้อง
กับปัญหา และความต้องการของชุมชน จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า  

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคล     
ในชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนรว่ม
สนับสนุนทรัพยากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการศึกษา และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  2.3.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอน 74ก, 
19 สิงหาคม 2542, หน้า 4-16) ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
ไว้ดังนี้  
 มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษา 
  มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครอง 
  มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัวหน่วยการจัดการศึกษา 
  มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา 13 บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังไปนี้ 

 1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 

 2) เงินอุดหนุนจากรัฐ ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล          
ซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด
มาตรา 18 (3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล  
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 มาตรา 24 (6) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
หลักสูตร 
 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพ่ือการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติความเข็มแข็งของชุมชน 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
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มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนการศึกษาเอกชน 
 มาตรา 44 ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนคร ู
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืน
ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 จะเห็นได้ว่า เน้นความส าคัญของทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาควรเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและผู้น าชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  โดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหาร
สถานศึกษาตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน และชุมชนต่อไป 
  ศราวุธ หงส์วิเศษ (2553, หน้า 34) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหาร     
ทีล่ดความขัดแย้งในการบริหาร และเป็นการเปิดโอกาสในการก าหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 อ านาจ ธีระวนิช (2553,  หน้า 1012 -1020) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมอย่าง เต็มที่ 
(full participation) ในทุกกระบวนการท างานของบุคลากรทุกระดับ ทุกต าแหน่งงานขององค์กร     
มีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการการสร้างคุณภาพในผลผลิตขององค์กรนั้น การสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และกระบวนการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร และเป็นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร กระตุ้นให้บุคลากร
มีความกระตือรือร้นในการท างานให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย 
 จากความคิดเห็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา และบริบทสังคมของตนทั้งด้านวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทรัพยากรของชุมชน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 2.3.3 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
นอกจากความมุ่งมั่นแล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา ดังนี้  
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  1) ทฤษฎีการจูงใจ 
    ทฤษฎีการจูงใจ มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจไว้ ดังนี้ 
               (1) ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s the motivator 
dissatisfaction theory)  

    เฮอร์เบิร์ก (Herzberg, 1959, pp. 113-115; อ้างถึงใน อทิตยา เสนะวงศ์, 
2555, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย (two factors theory) ปัจจัยของ 
Herzberg ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ 
ได้แก่ 
      ก. ปัจจัยจูงใจ (motivational factor) เป็นปัจจัยกระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจ      
ในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล ได้แก่ ความส าเร็จในงาน 
การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า  
     ข. ปัจจัยค้ าจุน (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจ       
ในการท างานอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรก็อาจท าให้เกิด
การไม่ชอบงานนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกของตัวบุคคล ได้แก่ เงินเดือน นโยบายและการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพการท างาน วิธีปกครองบังคับบัญชา สถานะทางอาชีพ ความมั่นคง
ในการท างาน  
   (2) ทฤษฎีการจูงใจของ สกินเนอร์  
    สกินเนอร์ (Skinner; อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หน้า 345) การจูงใจ
โดยการเสริมแรงบวก (positive reinforcement) Skinner เป็นนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนแนวคิด
ที่ว่า การดัดแปลงทางด้านพฤติกรรมเป็นเครื่องมือของการจูงใจอย่างหนึ่งและเชื่อว่าพฤติกรรม
ของคนเราทุกอย่างมีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการมีสิ่งเร้า พฤติกรรมจะถูกดัดแปลงไปทางด้านที่ดีที่สุด 
เมื่อได้มีการตัดสินใจว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาแล้วเลือกและใช้สิ่งเร้า
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้นๆ ในด้านการบริหาร สิ่งเร้าที่เป็นแรงกระตุ้นนั้น คือ
สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมขึ้นสิ่งเร้านั้นอาจจะเป็นสิ่งเร้าในด้านบวก (positive) 
เช่น การให้สัญญาว่าจะเพิ่มเงินค่าจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง หรือการมอบหมายให้ท างานที่ดีกว่าเดิม 
หรือสิ่งเร้านั้นอาจจะเป็นสิ่งเร้าในด้านลบ (negative) เช่น การขู่ว่าจะมีการลดต าแหน่ง ลดเงินค่าจ้าง
หรือย้ายให้ไปท างานที่ผู้นั้นไม่ต้องการจะท า เป็นต้น 
    องคป์ระกอบจูงใจ (motivating factoes)  
    องค์ประกอบจูงใจ เป็นลักษณะการเร้าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน 
ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน การได้รับยกย่อง ลักษณะงานท้าทายความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความเจริญเติบโต และความก้าวหน้า 
    การจูงใจที่ถูกต้องเป็นเครื่องดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลในองค์การ
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ  
     ก. การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) การจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะ
ของบุคคลที่มีความต้องการจะท าบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องใช้สิ่งล่อใดๆ มากระตุ้น
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ซึ่งถือว่าคุณค่าต่อการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง การจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ ความต้องการ (needs) 
ความต้องการท าให้เกิดแรงขับ  แรงขับจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งผลที่จะเกิดก็คือ ความสบายใจ ความพอใจ ความปรารถนา (desire) เป็นความต้องการชนิดหนึ่ง 
แต่จะท าให้เกิดแรงขับที่น้อยกว่าต้องการ  (needs) หากไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมดก็จะรู้สึกเฉยๆ 
ความทะเยอทะยาน (ambition) ความทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูงเป็นสิ่งที่ดี เป็นความต้องการ 
ความอยากได้ ที่ช่วยให้บุคคลแสวงหาแนวทางที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย ความสนใจพิเศษ (special 
interest) ถ้าผู้ปฏิบัติงานคนใดมีความสนใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นการจูงใจภายในที่จะกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นผลดีต่อ การท างานเป็นอย่างยิ่ง
ทัศนคติหรือเจตคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นการจูงใจ
ภายในที่จะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าปฏิบัติมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้บังคับบัญชา ก็จะเป็นผลดี
ต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง 
     ข. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง 
สภาวะของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา 
ก็จะเป็นผลดีต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นแรงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน 
เป็นสภาวะของบุคคลที่ต้องการท าด้วยจิตใจของตนเอง และแรงจูงใจภายนอก เป็นสภาวะของบุคคล
ที่ได้รับการกระตุ้นจากภายนอก     
     สกินเนอร์ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในเรื่องการเสริมแรงบวก (positive 
reinforcement) หรือการให้รางวัล ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะให้ได้มาซึ่งพฤติกรรมที่ต้องการ      
ในความคิดของ Skinner เห็นว่า การลงโทษเป็นเสมือนเช่นการสร้างพฤติกรรม ที่ไม่พึงปรารถนา      
ให้เกิดขึ้น Skinner ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้แต่การฝึกสุนัข นักฝึกสุนัขอาชีพไม่เคยตี หรือเฆี่ยนสุนัข 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการฝึกท่ีดีหรือพฤติกรรมดีนักบริหารที่ยึดหลักปรัชญาของ Skinner จะย้ าถึงการชมเชย      
การกระตุ้นการเร้าใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่าเมื่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ท างานด้อยลง ก็จะใช้วิธีการให้ค าแนะน าว่าได้ท าอะไรที่ถูกต้องไปแล้วจากการปฏิบัตินั้นๆ แล้ว
จึงจะอธิบายถึงวิธีการว่าจะท างานให้เป็นที่น่าพอใจได้อย่างไรในเวลาข้างหน้า การเสริมแรงชนิดบวกนี้ 
หากว่าจะใช้ให้มีประโยชน์มีประสิทธิภาพจริงๆ แล้ว จะต้องอาศัยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน และให้เขาเหล่านั้น ได้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและวิธีด าเนินงาน
ด้วยจึงจะได้ผลดีที่สุด สิ่งส าคัญบางประการในการที่จะน าไปใช้ในการจัดการหรือการบริหารมีดังนี้ 
  2) ทฤษฎีการกระท าทางสังคม (the theory of social action) 
    รีดเดอร์ (Reeder, 1974, p. 39; อ้างถึงในอุทัย นกเผือก, 2554, หน้า 27-28) 
กล่าวว่า การกระท าทางสังคม (social action) ประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยหลายประการ มิได้จ ากัด     
อยู่เพียงปัจจัยหนึ่ง และอธิบายถึงเหตุผลในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลว่าขึ้นอยู่กับปัจจัย       
หลายประการที่เรียกว่า ความเชื่อ  หรือความไม่เชื่อ (believe or disbelieves ) มิได้จ ากัด
อยู่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง อาจกล่าวว่าการกะท าของมนุษย์ ในเรื่องใดก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ เป้าหมายความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา ค่านิยมมาตรฐาน นิสัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี      
ความคาดหมาย ความผูกพัน แรงเสริม โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน ซึ่งปัจจัยหรือสาเหตุ
ที่มีการกระท าทางสังคม ดังนี้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 

 
 

   (1) ในสถานการณ์ของการกระท าทางสังคม จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม
ซ่ึงแต่ละคนก็มีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสนิใจในการกระท า 
   (2) บุคคลหรือองค์การตัดสินใจ หรือแสดงการกระท าบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผล 
ซ่ึงตัดสนิใจเองได้วา่สอดคล้อง หรอืตรงปัญหาและสถานการณ์น้ันๆ 
   (3) เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ และเหตุผลบางประการ          
อาจต่อต้านการตัดสินใจ 
   (4) เหตุผลนั้นผู้ตัดสินใจให้น้ าหนักที่แตกต่างกัน การเลือกเหตุผลหรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
   (5) เหตุผลในการตัดสินใจนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 
   (6) การตัดสินใจของกลุ่มเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ จะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทุกโอกาส 
   (7) กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าทางสังคมนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลง 
   (8) ส าหรับกรณีเฉพาะอย่างภายใต้การกระท าทางสังคมจะมีบ่อยครั้งที่มาเลือกสอง
หรือสามทาง เพ่ือที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ 
   (9) ผู้กระท าหรือผู้ตัดสินใจ อาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
   (10) เหตุผลที่ตัดสินใจสามารถท่ีจะมองเห็นได้จากทางเลือกท่ีถูกต้องแล้ว 
    จากทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่า การเร้าให้เกิดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้คนใสสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยต้องมีความเข้าใจในวิถีชีวิต ค่านิยมจารีตประเพณีทัศนคติของ
บุคคลการพัฒนาโดยใช้สิ่งที่เหมาะสมน าไปสู่การที่สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจการของชุมชนในรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3) ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need)  
      มาสโลว์ (Maslow, 1954, p. 197; อ้างถึงใน อทิตยา เสนะวงศ์, 2555, หน้า 13-14) 
ได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังต่อไปนี้   
   (1) ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นมูลฐาน
ของมนุษย์ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลา
และสม่ าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ความต้องการเหล่านี้
ได้แก่ อาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น ในขั้นนี้องค์การ
จะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจ้าง เพ่ือให้คนงานน าไปใช้จ่ายในสิ่งจ าเป็น
ขั้นมูลฐานของชีวิต  
   (2) ความต้องการด้านความม่ันคง (security needs) เมื่อความต้องการทางร่างกาย 
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็เขามีบทบาทในพฤติกรรมมนุษย์มีความปรารถนา
ทีจ่ะได้รับความคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ ที่จะมีต่อร่างกาย เช่น ถูกท าร้าย อุบัติเหตุ เป็นต้น
คนเรามักต้องการอยู่ในสภาพที่สามารถคาดหมายได้ ดังนั้นความมั่นคง  ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญทีม่ีผลต่อขวัญและก าลังใจของคนงานทุก 14 คน องค์การจึงมีกฎ ระเบียบ
เพ่ือสร้างความม่ันคงในการปฏิบัติและต าแหน่งงานเพ่ือส่งผลดีต่อองค์การโดยรวม  
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   (3) ความต้องการการยกย่องในสังคม ( social or aff i l iat ive needs) 
เมื่อความต้องการขั้นต้นๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงกว่าก็จะเข้าครอบง า
พฤติกรรมของบุคคล ความต้องการการยกย่องในสังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ได้รับการยอมรับและมิตรภาพจากเพ่ือนร่วมงานเป็นความต้องการให้ผู้อ่ืนมองเห็น ความส าคัญของตน
องค์การจึงตอบสนองความต้องการของคนงานโดยการให้แสดงความคิดเห็นและเมื่อความคิดเห็นได้รับ
การยอมรับก็จะได้รับการยกย่องชมเชยจะท าให้คนงานรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
   (4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง  (esteem needs) เป็นความต้องการ     
มีฐานะเด่น เป็นที่ยอมรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง 
ความเป็นอิสรเสรีภาพ 
   (5) ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization) ความต้องการ      
ขั้นสูงสุดนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองเป็นที่พอใจแล้ว บุคคลที่มีความต้องการ 
ในขั้นนี้จึงมีไม่มากนัก ความต้องการในขั้นนี้จึงเป็นความต้องการที่อยากจะท าอะไรส าเร็จตามความนึกคิด 
 2.3.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมนั้น ได้มีนักวิชาการด้านเศรษฐกิจ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีต่อส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 เบียลล์ (Beal, 1956, p. 249; อ้างถึงใน ประเสริฐ ศรีการุญ, 2553, หน้า 39) พบว่า ปัจจัย
ที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ ความรู้และความเข้าใจในหลักการของงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม 

 กูดีนอฟฮ์ (Goodenough, 1966, p. 12; อ้างถึงใน ประเสริฐ ศรีการุญ, 2553, หน้า 39)
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึน เมื่อพวกเขาเรียนรู้ถึงประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกัน หรือการได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ด้วย 
 แฮมสตัน และเวบเบอร์ (Hamston & Webbe, 1975, pp. 14-15; อ้างถึงใน ประเสริฐ 
ศรีการุญ, 2553, หน้า 39) กล่าวว่า เงินเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจในการเข้ามามี
ส่วนร่วม 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1978, pp. 59-68; อ้างถึงใน ประเสริฐ 
ศรีการุญ, 2553, หน้า 40-41) เสนอว่า ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
   1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ หมายถึง การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ 
นั้นมีเหตุผลที่ส าคัญอยู่ 2 ประการคือ 
    (1) การมองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป 
    (2) รับค าบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า 
   2) ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม หมายถึง การมองเห็น 
ช่องทางในการมีส่วนร่วมและมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังการมีส่วนร่วม  ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม จึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    (1) เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใด
แบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้ 
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    (2) ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะได้สามารถก าหนด
เงื่อนไขตามสภาพเป็นจริงของตนได้ 
    (3) การก าหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะท าอะไร 
   3) ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และประโยชน์ของกิจกรรมได้ จากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม 
สามารถสรุปปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้ 
    (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง รายได้ ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
    (2) ปัจจัยทางด้านสังคมและการรับรู้ข่าวสาร ซึ่งได้แก ่การเป็นสมาชิกของกลุ่มกิจกรรม 
การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
    (3) ปัจจัยทางด้านความรู้ความเข้าใจและปัจจัยด้านผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชน ดังนั้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 2.3.5 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ในการบริหารงานการศึกษา ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ส่งผลให้การบริหารงาน 
การจัดการศึกษาในองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคุณลักษณะ
ของผู้บริหารตามที่นักวิชาการได้ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมไว้มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งน าเสนอในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 จิณณวัตร ปะโคทัง (2549, หน้า 113) ได้ท าการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 

 1) การระดมความคิด (brainstorming participation) คือ การคิดค้นและวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการร่วมคิดที่มาจากทุกฝ่าย 

 2) การร่วมวางแผน (planning participation) คือ การน าสิ่งที่ร่วมคิดมาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการร่วมกัน ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

 3) การร่วมลงมือท า (taking action participation) คือ การน าแผนงานที่ได้
ไปร่วมกันท าหรือแบ่งงานกันรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 

 4) การร่วมติดตามประเมินผล (monitoring participation) คือ การร่วมกันติดตาม
ผลงานที่ท าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน ร่วมคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 

 5) การรับประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefits participation) คือ การร่วม
รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า ซึ่งน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี
สมานฉันท์และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน   
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 341; อ้างถึงใน เพ็ชร งามขุนทด, 2554, หน้า 27) 
ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนงานว่า จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลผลิตให้เพ่ิมข้ึนได้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

47 

 
 

และยังกล่าวถึงข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูเป็น
ดังนี้ 
  1) การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีท าให้ครูมีขวัญก าลังใจ และมีความกระตือรือร้นเพ่ือโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
  2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นสัมพันธภาพทางบวกที่จะท าให้ครูแต่ละคน
เกิดความพึงพอใจกับอาชีพของครู 
  3) ครูจะชื่นชมครูใหญ่ที่ให้ครูมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  4) ในการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจเป็นเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่ด้อยคุณภาพหรือ
เป็นเพราะครูใหญ่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5) ครูมิได้คาดหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกกรณี และในความเป็นจริง
การเข้าไปเกี่ยวข้องมากนักก็ไม่บังเกิดผลดีด้วยเช่นกัน 
  6) บทบาทและหน้าที่ในการตัดสินใจ ทั้งของครูและผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติของปัญหาจากการศึกษาความส าคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าว สามารถสรุปความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ การด าเนินกิจกรรมใดก็ตามต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันตัดสินใจ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 โคเฮน และอับฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 213-219; อ้างถึงใน ศราวุธ หงษ์วิเศษ, 
2553, หน้า 28) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 

 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (decision making) หมายถึง การที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย การริเริ่มตัดสินใจ การด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจ
ปฏิบัติการ 

 2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (implementation) หมายถึง การที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานประกอบด้วยการสนับสนุนทรัพยากร ร่วมในการบริหาร การประสานความร่วมมือ 

 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) หมายถึง การที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในงานของสถานศึกษาย่อมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันทั้งจากสถานศึกษาเอง
หรือจากส่วนต่างที่จะต้องเสียไปหากไม่มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ประกอบด้วย  

  (1) ผลประโยชน์ด้านวัตถุท่ีเป็นรายได้หรือทรัพย์สิน  
  (2) ผลประโยชน์ด้านสังคม เช่น การได้รับบริการที่ดี ความสุข ความพึงพอใจ  
  (3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ได้แก่ ความนิยมนับถือตนเอง การได้มีโอกาสใช้อ านาจ

ทางการเมืองการปกครอง และความม่ันใจในตนเอง 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การติดตามประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจาก
การประเมินผลการท างานของสถานศึกษาโดยตรง การประเมนผลกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
การประเมินความเห็นสาธารณะ  
  โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 7-26; อ้างถึงใน ศราวุธ หงษ์วิเศษ, 
2553, หน้า 28) กล่าวถึงมิติการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิต ิได้แก่ 
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  มิติที่ 1 ประเภทหรือเรื่องของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในผลก าไร และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 มิติที่ 2 กลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นผู้น า
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ คนต่างถิ่น คน 4 กลุ่มดังกล่าว มีคุณลักษณะที่พิจารณาประกอบ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา การแบ่งกลุ่มในสังคมนั้น (เช่น กลุ่มชน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
แหล่งก าเนิด เป็นต้น) อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นระยะทางท่ีพักกับโรงเรียน สถานภาพ
ถือครองที่ดิน สถานภาพการได้รับการจ้างงาน 
 มิติที่ 3 เหตุที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  
  1) พ้ืนฐานจากการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากแรงที่กระท าจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง
และแรงเสริมต่างๆ  
  2) รูปแบบในการมีส่วนร่วมในรูปองค์กรและโดยตรงหรือโดยอ้อม  
  3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ระยะเวลาและช่วงของกิจกรรม  
  4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้อ านาจและปฏิสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ 
ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
   จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้หลายรูปแบบ คือ การให้บุคคล
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมสนับสนุนทรัพยากร มีส่วนร่วมในการบริหารและประสาน
ความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็นประเมินผล และร่วมแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้  
  2.3.6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ลักษณะการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ของบุคคล สถาบัน ระดับนโยบาย 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนเป็นอยู่ ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้น าทางศาสนา 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทยิ่งในการร่วมกันดูแล บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้น
ในการน าไปประยุกต์ใช้นั้นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทในชุมชนนั้นๆ โดยการที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร มีส่วนร่วมในการบริหาร การประสาน
ความร่วมมือ แลการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษา
ทีม่ีคุณภาพ สถานศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนได้รับผลประโยชน์จากสถานศึกษา 
ดังนี้ 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน 
    การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเหนือจาการให้การอบรมเลี้ยง ดู 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, 
หน้า 47-48 ) ดังนี้ 
   (1) ด้านอาคารสถานที่ โดยการให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน หรือประชาชน
ภายในท้องถิ่น ในวันส าคัญต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
   (2) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ โดยการให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ของชุมชนหรือประชาชน 
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   (3) ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ โดยให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศ
หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลต่างๆ  
   (4) ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน โดยให้บริการแก่ประชาชน หรือชุมชน     
ในท้องถิ่น โดยเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย 
   (5) ด้านการให้บริการสาธารณะ โดยมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชน หรือประชาชนตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  2) ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 48-49) ดังนี้ 
   (1) การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งชุมชนสามารถ
ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ในการพัฒนาเด็ก 
   (2) การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ชุมชนสามรถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ร่วมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกณ์     
ในการพัฒนาเด็ก 
   (3) ให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
โดยชุมชนสามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทองความรู้เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 
    (4) การให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยชุมชนสามารถให้การสนับสนุน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  โดยให้การสนับสนุน      
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง  
    (5) ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยชุมชน 
สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนและรูปแบบการมีส่วนร่วม      
ของชุมชนนั้นสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ 
 วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553, หน้า 41) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและชุมชน
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
  1) การมีส่วนร่วมระว่างบ้านและชุมชน 
  2) การวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3) การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา 
  4) การประชุมและการร่วมกิจกรรม 
  5) การเป็นคณะกรรมการผู้ปกครอง  
  6) การส่งเสริมการศึกษา สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษา 
  7) การจัดแหล่งการเรียนรู้ 
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  8) การสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  9) การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม คุณธรรมและวิชาชีพ 
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคลากร ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร มีส่วนร่วมในการบริหารและประสานความร่วมมือ  
การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลเพ่ือวางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ซึ่งในการบริหารงานและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึง
การมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมให้มีประโยชน์มากที่สุด
ในการพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมให้เป็นที่ยอมรับในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง บุคคล ครอบครัว 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กซ่ึงมขีอบเขตการบริหารงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 47-50) กล่าวว่า 
ดังนี้ 
   1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    (1) ด้านการบริหารงาน 
     ก. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ข. การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ค. การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
    ง. การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน   

   จ. การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง       
เครื่องนอน อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่ออุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสุขภาพเด็กเล็ก
ประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น 

  (2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับ
การอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วิธีด าเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
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   (3) การบริหารงานบุคคล 
    ก. การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ   
      ข. การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ค. การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ 
    ง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    จ. การพัฒนาบุคลากร 
    ฉ. การบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (4) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบริหารจัดการ 2 กรณี คือ 
    ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน  และส านักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน  
   ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
   (1) ร่วมก าหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (2) ร่วมก าหนดนโยบาย และร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
   (3) ร่วมเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก  
   (4) ร่วมให้ค าแนะน า หรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (5) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ชุมชนสามารถบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุน     
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ร่วมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 
ในการพัฒนาเด็ก 
   (6) ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็ก 
   (7) ร่วมตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (8) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชน  ท้องถิ่นทราบ
อย่างทั่วถึง 
   จากกล่าวมาข้างต้น สรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการการบริหารศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการจัดตั้ง การย้าย/รวม การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านต่างๆ 
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ร่วมพัฒนา ประเมินผลผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วม      
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เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนท้องถิ่นทราบ 
  2) ด้านบุคคล  
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของด้านบุคลากรไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 
   ไรเลย์ (Riley, 1993, p. 4) กล่าวว่า งานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการได้มา
และการพัฒนาทักษะของบุคลากร และรวมไปถึงการสร้างเงื่อนไขของหน่วยงานให้ส่งเสริมสนับสนุน      
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพสูงสุดในการท างาน 
   ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ (2548, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของงานบุคคลว่า หมายถึง 
ความเพียรพยายามจัดการให้บุคคลในหน่วยงานทุกๆ ต าแหน่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพยายามท าให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นว่าหน่วยงานของเขามีทางที่จะท าให้เขามีความเจริญก้าวหน้า
ตามจุดมุ่งหมายของเขา และขณะเดียวกันผู้บริหารก็พยายามที่จะท าให้จุดประสงค์ของบุคลากร
ได้บรรลุผลโดยให้เกิดความกลมกลืนและสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมทั้งความต้องการของบุคลากรและ 
ทั้งความต้องการขององค์การหรือสถาบัน 
   พิมพ์พร วงษ์มหา (2549, หน้า 16) กล่าวว่า งานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ การมอบหมายงาน การพัฒนางาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบ การคัดเลือกบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร      
ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ชัชวาล ช านาญ (2550, หน้า 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานบุคคล หมายถึง 
กระบวนการที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลและองค์กรอย่างกลมกลืน ประกอบด้วย การสรรหาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การบ ารุงรักษาบุคลากร และการพ้นจากงานของบุคลากร 
    อรวรรณ เฮ้ียนชาศรี (2552, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานบุคคล หมายถึง 
กระบวนการเกี่ยวกับบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานเข้ามาท างาน
ให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูดธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามา รถ 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย      
ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย และการให้ออกจากราชการของบุคลากรครูในสถานศึกษา 
    บุคลากรที่เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
จะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ ด้านบุคลากร 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ก าหนดคุณสมบัติสถานภาพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก  

   (1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
   (2) ครูผู้ดูแลเด็ก  
    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   (3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
    มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครู         
ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 (4) ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย 
ตามหลักโภชนาการ ส าหรับเด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่
ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้ สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ  

 (5) ภารโรง มีบทบาทหน้าที่ท าความสะอาดรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 (6) ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
บุคลากรและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

   (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ก. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
อย่างยั่งยืน  
    ข. สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
การพัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู  
    ค. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรัก เพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

54 

 
 

    ง. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  

    จ. ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

    ฉ. ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้ 
มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   (2) หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ก. น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  
    ข. ส ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิกและด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ค. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บุคลากร สถานที่      
ตามฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น  
    ง. ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ 
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    จ. จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ฉ. จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงนาม  
    ช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ซ. จัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม  
    ฌ. ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง  
    ญ. นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ผู้บริหาร
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านบุคลากร ได้ดังนี้ 
   (1) มีส่วนร่วมให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการสรรหา/เลือกสรรบุคลากรภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (2) มีส่วนร่วมสนับสนุนในการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   (3) มีส่วนร่วมการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง  
   (4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านอัตราก าลังของบุคลากร 
   (5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการการสนับสนุนวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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   (6) การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
   จากที่กล่าวข้างต้นสรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานด้านบุคลากร 

หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหา/เลือกสรรบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การก าหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติในการสรรหาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมการส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการประเมินผล  การปฏิบัติงาน 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553, หน้า 48) ได้นิยามความหมายของ
การด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ไว้ ดังนี้ 
    (1) ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 
    (2) ร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ 
การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที ่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 
ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
ส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ   

  ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยได้ดังนี้ 

 (1) มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ 
 (2) มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายใน และ

ภายนอกอาคาร ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (3) มีส่วนร่วมในการวางแผนการในการรักษาความปลอดภัย 

   (4) ร่วมเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การให้บุคคลในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก       
วางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า 
พัฒนาปรับปรุงอาคารตรวจสอบอาคาร สถานที่อยู่เสมอ เพ่ือความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การวางแผนการ ดูแล แนะน าวิธีการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ร่วมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ ร่วมสนับสนุน
เงิน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
   การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนา
เด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
   (1) ด้านหลักสูตร  
   (2) ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน    

   (3) ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์     
   (4) ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้   

   (5) ด้านการวัดผลและประเมินผล    
   (6) ด้านการนิเทศการศึกษา    
   (7) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน    
   (8) ด้านโภชนาการ  
   (9) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และโครงการ      
ที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ    
   (10) ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ได้ดังนี้  
   (1) ชุมชนร่วมให้ค าแนะน า และพัฒนาลักสูตรสถานศึกษา  
   (2) ชุมชนร่วมเสนอโครงการพัฒนาเด็กต่างๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (3) ชุมชนสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ ชุมชน สามารถ
ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์      
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นชุมชน  
   (4) ให้ค าแนะน าหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 (5) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน  ท้องถิ่นทราบ
อย่างทั่วถึง 

 (6) ชุมชนร่วมให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
โดยชุมชนสามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 
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 (7) การให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยชุมชนสามารถให้การสนับสนุน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  โดยให้การสนับสนุน      
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยชุมชนสามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 จากกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการ การวางแผนงานโครงการ เพ่ือการเรียนรู้
ตามหลักสูตร การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย การส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ การร่วมจัดท าสารสนเทศ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
สรรหาผู้มีความรู้ความช านาญสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  จากการศึกษาเอกสารพบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของบุคคล 
สถาบัน ระดับนโยบาย รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนเป็นอยู่ ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้น าทางศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทยิ่งในการร่วมกันดูแล บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดังนั้น ในการน าไปประยุกต์ใช้นั้นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทในชุมชนนั้นๆ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยต้องการศึกษา ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณลักษณะของผู้บริหาร  คือ มีทักษะ
ทางการบริหาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้น าทางวิชาการและการมีวิสัยทัศน์ 
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยศึกษา
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง การย้าย/รวม 
ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ร่วมพัฒนา 
ประเมินผลผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนท้องถิ่นทราบ 
  2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารบุคคล
หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหา/เลือกสรรบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การก าหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติในการสรรหาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมการส่งเสริมและพัฒนาครู
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และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วางแผนการใช้ประโยชน์
จากอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า พัฒนาปรับปรุงอาคาร
ตรวจสอบอาคาร สถานที่อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวางแผน
การดูแล แนะน าวิธีการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมตรวจสอบวัสดุ 
อุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ ร่วมสนับสนุนเงิน แรงงาน วัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร หมายถึง การให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการ การวางแผนงานโครงการ เพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย การส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ การร่วมจัดท าสารสนเทศ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
สรรหาผู้มีความรู้ความช านาญสาขาต่าง มาเป็นวิทยากรในศูนย์และกิจกรรมตามหลักสูตร  
  
2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 
        คุณลักษณะของผู้บริหารนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในใด ถ้าหากมีคุณลักษณะผู้บริหาร
คุณลักษณะที่ดี มีประสิทธิภาพ องค์กรนั้นๆ ย่อมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
       2.4.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
และประสบความส าเร็จได้ คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
ซึ่งมีนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะ
ไว้ว่า หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 
หน้า 253)  
 บุณฑริก บุตราช (2551, หน้า 25) กล่าวถึงความหมายของคุณลักษณะไว้ว่า คือ บุคลิกภาพ 
โลกทัศน์และทัศนคติ พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 7) กล่าวถึงความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนว่า 
หมายถึง สิ่งที่ชี้วัดให้เห็นความดี ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ซึ่งมีผลท าให้ผู้บริหารโรงเรียน
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับบทบาท และน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารการศึกษา  
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 วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 13) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัว และแสดงออกโดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ท าให้งานส าเร็จและมีคุณภาพ 
 เวบเดอร์เทิด นิว อินเตอร์เนชั่นแนล ดิกชันนารี (Webter’s third new international 
Dictionary, 1986, p. 158) กล่าวว่า คุณลักษณะหมายถึง ลักษณะนิสัย ลักษณะคุณสมบัติ  หรือ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ลักษณะของรูปร่าง รูปแบบ ปัจจัยซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล
ใช้ในการแบ่งแยก ซึ่งลักษณะเฉพาะของสิ่งของ หรือบุคคลที่สังเกตได้อย่างชัดเจน 
 เพลเลจริโน และวาร์นฮากาน (Pellegrino & Varnhagan, 1985, p. 1) กล่าวว่า ลักษณะ
ของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล รวมทั้งเป็นศักยภาพทางความรู้ หรือทักษะ
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือ
พฤติกรรมของผู้บริหารที่ปรากฏเห็นทางลักษณะนิสัย ลักษณะบุคลิกภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานในสถานศึกษาน าไปสู่ความส าเร็จ 
 2.4.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร 

  จากการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ สามารถจัดการ
บริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 111) กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้มีความจ าเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพสูงมาก จึงจะท าให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิผลและมีปร ะสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพที่พึงปรารถนา 
 พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550, หน้า 6) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ หมายถึง 
แบบอย่างพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็น หรือคุณลักษณะประจ าตัวของผู้บริหารที่มีการใช้หลักวิชา
ประยุกต์กับความสามารถใช้ศิลปะควบคู่กับยุทธศาสตร์หรือหลักการต่างๆ ในการบริหาร ที่ท าให้
องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 11) ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
และมีคุณลักษณะเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ คุณลักษณะของผู้บริหารย่อมมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนั้น 
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษา  การบริหารจะด าเนินไปได้ด้วยดี 
บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการของผู้บริหาร 

 ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญ       
ที่ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนนั้น เกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหาร
ที่มีความสอดคล้องกัน และเห็นว่าน่าจะสัมพันธ์กับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าทางวิชาการ มองการณ์ไกล ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ความกระตือรือร้น 
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ความเมตตากรุณา เป็นผู้ใฝ่รู้ ความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ ความเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 16) กล่าวว่า ผู้บริหารที่ดีจะสามารถบริหารองค์การไปสู่
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการ 
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การร่วมกับบุคลากร จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร เป็นตัวแปร
ทีส่ าคัญที่ส่งผลต่อองค์การ หรือท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
 จูง และแมกกินสัน (Chung & Magginson; อ้างถึงใน ปรารภ หลงสมบุญ, 2552, หน้า 16) 
กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่สามารถท าให้การท างานประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ชุมชนย่อมเกิดความพอใจและ
ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน  

 จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างตนจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ในการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งสังคมมีคาดหวังว่าจะเป็นสิ่งส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน 
อันมีผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ฉะนั้นคุณลักษณะของผู้บริหาร
จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล   
 2.4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ส่งผลให้การบริหารงาน
การจัดการศึกษาในองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคุณลักษณะ
ผู้บริหารตามที่นักวิชาการได้ค้นคว้า วิจัย และรวบรวมไว้มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะน าเสนอในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549, หน้า 10-11) สรุปและจ าแนกถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
ที่จะส่งผลส าเร็จต่อการบริหารองค์การอย่างมืออาชีพว่า สามารถจ าแนกได้เป็น 10 ประการ ได้แก่ 
   1) มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ รู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ เพ่ือช่วยในการด าเนินการและบริหารงานให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2) มีความรู้ทางวิชาชีพ คือ มีความรู้ที่รวมถึงความรู้ทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และมีความรู้ทางการบริหาร เช่น หลักทฤษฎีการบริหาร การวางแผน 
การจัดการองค์การ เป็นต้น 
   3) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์สามารถปรับตัว และสนองตอบโต้ฉับไวและต่อเนื่อง
กับสถานการณ์รอบด้าน และด าเนินบทบาทได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และเข้าใจความรู้สึก
ของคนรอบข้าง 
   4) มีทักษะในการเข้าสังคม เช่น การสื่อสาร การกระจายอ านาจ การเจรจาต่อรอง 
การมอบหมายงาน การสมาคม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
   5) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยอาศัยหลักตรรกศาสตร ์
การใช้เหตุผลและวิจารณญาณ เข้าช่วยเพื่อรักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นทุกๆ ด้านในองค์กร 
   6) การควบคุมอารมณ์ ผู้บริหารต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงในอารมณ์ ไม่หวั่นไหวง่าย 
จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึก มีจิตระลึกเสมอและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
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   7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง ผู้บริหารมืออาชีพต้องมองงานได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ระบบ       
การท างานอย่างดี รู้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งตนเอง และสมาชิกในองค์กรรู้รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอค านึงถึงประโยชน์ระยะยาวและเป้าหมายโดยรวม 
   8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ริเริ่มโครงการใหม่ๆ และท าให้ส าเร็จเป็นที่ยอมรับ       
ของบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการที่เกิดการยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมีความละเอียด
รอบคอบ และยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
   9) มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน สามารถค้นหาทางเลือกได้หลากหลาย เพ่ือแก้ไขปัญหา 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติ และสนใจในความรู้สึกของผู้อื่น 
   10) มีความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้ ต้องรู้ให้จริง ต้องคิดเป็น คิดได้และสามารถ
บูรณาการความรู้ได้ ประยุกต์ใช้ได้ 
 พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550, หน้า 6-7) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ หมายถึง 
แบบอย่างพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือคุณลักษณะประจ าตัวของผู้บริหาร ที่มีการใช้หลักวิชา
ประยุกต์กับความสามารถ ใช้ศิลปะควบคู่กับยุทธศาสตร์หรือหลักการต่างๆ ในการบริหาร ที่ท าให้องค์กร
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี 6 ด้าน ได้แก่  

   1) การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ มีการบริหารงานบุคคลตามแนวคิดของศาสนา และการบริหารจัดการ
ภูมิปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

  2) การเป็นผู้น าด้านการจัดระบบ หมายถึง การเป็นผู้น าในการพัฒนาองค์การ       
แห่งการเรียนรู้ การจัดและใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดระบบเครือข่ายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3) การเป็นผู้น าด้านวิชาการ หมายถึง การเป็นน าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษาและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

  4) การเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การเป็นผู้น าที่สามารถวางแผนกลยุทธ์
บริหารงานแบบการมีส่วนร่วม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง บริหารความขัดแย้ง และบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม่ 

  5) การเป็นผู้น าด้านสังคมและชุมชน หมายถึง การเป็นผู้น าที่บริหารจัดการโรงเรียน
เพ่ือชุมชนและสังคม การบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

  6) การเป็นผู้น าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร หมายถึง การเป็นผู้น าที่มีการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 83) ผู้น าทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
องค์การในยุคการแข่งขัน จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์ และ
มีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง และต้องเป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (2550, หน้า 26-31) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
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ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ก าหนดลักษณะของผู้บริหาร (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่มีมาตรฐาน 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
   1) ผู้บริหาร (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา 
   2) ผู้บริหาร (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครอง และชุมชน 
   3) ผู้บริหาร (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีวิสัยทัศน์ และภาวะเป็นผู้น า 
 พิมพรรณ สุริโย (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัย
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล คือ ด้านภาวะผู้น า       
การเปลี่ยนแปลง ด้านการตัดสินใน ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการติดต่อสื่อสาร  

 ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญ 
ที่ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนนั้นเกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหาร
ที่มีความสอดคล้องกัน และเห็นว่าสัมพันธ์กับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าทางวิชาการ 
มองการณ์ไกล ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ความกระตือรือร้น ความเมตตากรุณา 
เป็นผู้ใฝ่รู้ ความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน 
ความเป็นประชาธิปไตย มนุษยสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน  
 ประสงค์ กลางพันธ์ (2554, บทคัดย่อ) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายล าน้ าทวย อ าเภอโพนสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถวิชาการ ความสามารถ
ในการบริหาร บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ 
 คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ  และ
ความสามารถในการบริหาร  
 วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 89) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความสามารถในการสื่อสาร  
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 นิตยา ทองไทย (2556, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ด้านความเป็นผู้น า และ ด้านทักษะการบริหารงาน 
 แมกนูสัน (Magnuson, 1971, p. 79; อ้างถึงใน ปรารภ หลงสมบุญ, 2552, หน้า 57)
ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานในโรงเรียน 
ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะทางด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพของผู้บริหาร มีดังนี้ 
   1) คุณลักษณะด้านส่วนตัว ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ มีอารมณ์ม่ันคง 
มีความรอบรู้ มีความเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน เปิดเผยเข้าใจง่าย มีความเยือกเย็น สุขุม และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 
   2) คุณลักษณะด้านวิชาชีพ  ได้แก่ มีความสามารถติดต่อกับผู้ อ่ืนได้  มีความรู้     
ทางด้านการบริหารเป็นอย่างดี รู้จักการมอบหมายงาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจได้ มีความสามารถต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการวางแผนและจัดหน่วยงาน
ให้ความสนใจต่อผู้ร่วมงาน รู้จักใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม  
 แมกนูสัน (Magnuson, 1971; อ้างถึงใน จีรภา แสงแก้ว, 2556, หน้า 31) ได้วิจัยคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จนั้นประกอบด้วย คุณลักษณะ
ทั้งในด้านส่วนตัวและลักษณะทางด้านวิชาชีพ 6 ประการ ดังนี้  
  1) ด้านบุคลิกภาพ คือ คุณลักษณะส่วนรวมที่เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละบุคคล ได้แก่ 
คุณลักษณะทางกาย ทางสติปัญญา ทางใจ ทางอารมณ์และสังคม ลักษณะประจ าตัวนี้จะแสดงออกได้
ทางระบบจิตใจ อันได้แก่ ความคิด ความรู้สึกและพลังจูงใจ และการแสดงออกทางกาย อันได้แก ่
รูปร่าง หน้าตา เป็นต้น องค์ประกอบส าคัญของบุคลิกภาพ ได้แก่ สติปัญญา อุปนิสัย อารมณ์และ
ร่างกาย  
  2) ด้านภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นอิทธิพลที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ
ท างานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความเป็นผู้น าจึงเป็นกระบวนการในการจูงใจบุคคลในองค์การให้ตั้งใจ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ  
  3) ด้านมนุษยสัมพันธ์  
  4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  5) ด้านวิชาการ  
  6) ด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
 สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 1981, pp. 73-97) ได้สังเคราะห์งานวิจัยและพบว่า มีคุณลักษณะของ
ผู้น าบางประการที่พบเสมอในผู้น าที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
  1) การมีความรับผิดชอบ 
  2) มีความมุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จ 
  3) มีความแข็งแรง 
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  4) มีความเพียรพยายาม 
  5) รู้จักเสี่ยง 
  6) มีความคิดริเริ่ม 
  7) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  8) มีความสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียด 
  9) มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน 
   10) มีความสามารถที่จะประสานพลังทั้งหลาย เพ่ือการท างานให้ส าเร็จ  
 กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg & Baron, 2003; อ้างถึงใน จีรภา แสงแก้ว, 2556, 
หน้า 32) สรุปคุณลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 1) แรงขับ (drive) คือ ความต้องการ
ที่จะประสบความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน มีพลังความคิดริเริ่ม และการกระท าที่ทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย 
2) ความซื่อสัตย์และมั่นคง (honesty and integrity) เป็นความเชื่อถือได้ เปิดกว้าง และมีความไว้วางใจ
น่าเชื่อถือ 3) แรงจูงใจในการเป็นผู้น า (leadership motivation) ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อื่นและใช้อิทธิพลในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ 
ความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ 5) ความสามารถทางสติปัญญา (cognitive ability) 
มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบายและตีความข้อมูลจ านวนมาก 
สามารถมองภาพรวมจากข้อมูลจ านวนมากเข้าด้วยกัน 6) มีความรู้งาน (knowledge of the business) 
ควรมีความรู้ในธุรกิจหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกิจการของหน่วยงาน โดยเฉพาะความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการท างาน 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) ผู้น าจะต้องเป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการท างาน 8) ความยืดหยุ่น (flexibility) 
ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตาม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
 สตาร์แรทท์ (Starratt, 2003; อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551, หน้า 15-19) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารว่า นอกจากผู้บริหารจะมีทักษะในการบริหาร ยังเป็นผู้ที่น าวิสัยทัศน์ 
(vision) ความเข้มแข็ง (intensity) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) มาสู่งานที่รับผิดชอบ ผู้บริหาร     
ที่จะเป็นผู้น า สนใจในสิ่งที่เป็นไปได้ และเป็นสิ่งที่ตนเองและผู้อ่ืนต้องการให้บรรลุ และมีวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับความส าคัญของสิ่งที่ก าลังท าอยู่ขณะนี้ ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมองค์การด้วยก าลังกาย 
และก าลังใจอย่างมาก น าความเข็มแข็งในความต้องการปณิธาน และความกระตือรือร้นไปสู่งานนั้นด้วย 
คุณลักษณะเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารที่ เป็นผู้น าแตกต่างจากผู้ อ่ืนที่ ไม่ เป็นผู้น า  นอกจากนี้ผู้น า
ยังน าความคิดใหม่ๆ  และความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มาให้องค์การ 
 กล่าวได้ว่า ผู้น าที่ดีควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้องเป็นผู้ที่ใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติตนในการสร้าง
ภาวะผู้น าด้วยตนเอง จึงจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้น าที่ดีได้ 
 จากการศึกษาเอกสาร และแนวคิดของนักการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือก คุณลักษณะผู้บริหาร     
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งคุณลักษณะผู้บริหาร 5 ด้าน คือ ทักษะทางการบริหาร 
ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ผู้น าทางวิชาการ และวิสัยทัศน์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 2  วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารตามแนวคิดของนักวิชาการ/หน่วยงานทางการศึกษา 
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รว
มค

วา
มถ

ี่ 

1. ความทักษะทางการบริหาร * / - - - - / - / / / - - - 5 
2. มนุษยสัมพันธ์ * / / - / - - / / - / - - - 6 
3. ผู้น าทางวิชาการ * / / - - - - / / - / - - - 6 
4. ความคิดสร้างสรรค์ * / - - / - - / - - - / / / 6 
5. คุณธรรม จริยธรรม - / - / - - - - / / - - - 4 
6. มีวิสัยทัศน์ * - / - - / - / - - - - - / 5 
7. ความในการก าหนดกลยุทธ์ - - / - - - - - - - - - - 1 
8. ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร - - / - - - - - - - - - - 1 
9. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง - - - - / /  - - - - - - 2 
10. การตดัสินใจ - - - - /   - - - - - - 1 
11. การตดิต่อสื่อสาร - - - - / /  - - - - - - 2 
12. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส - - - - - /  - - - - / - 2 
13. มีความเป็นประชาธิปไตย - - - - - / / - - - - - - 2 
14. ขยันหมั่นเพียร - - - - - / - - - - / - - 2 
15. กระตือรือร้น - - - - - / - - - - - - - 1 
16. มีเมตตากรุณา - - - - - / - - - - - - - 1 
17. อุทิศตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี
     ในการท างาน 

- - - - - - / - - - - - - 1 
              

18. บุคลิกภาพ - - - - - - - / / / - - - 3 
19. ความเป็นผู้น า - - - - - - - / / / - - - 3 
20. มีความเป็นผู้ประสานท่ีด ี - - - - - - - - - - / - - 1 
21. มีความรับผดิชอบ - - - - - - - - - - / - - 1 
22. มุ่งผลส าเร็จของงาน - - - - - - - - - - / - - 1 
23. เชื่อมั่นในตนเอง - - - - - - - - - - / / - 2 
24. มีความแข็งแรง - - - - - - - - - - / - / 2 
25. รู้จักเสี่ยง - - - - - - - - - - / - - 1 
26. สามารถจัดการกับความเครยีด - - - - - - - - - - / - - 1 
27. มีความสามารถมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน - - - - - - - - - - / - - 1 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
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รว

มค
วา

มถ
ี ่

28. สามารถประสานให้งานส าเร็จ - - - - - - - - - - / - - 1 
29. แรงขับ - - - - - - - - - - - / - 1 
30. แรงจูงใจในการเป็นผู้น า - - - - - - - - - - - / - 1 
31. ความซื่อสัตย์และมั่นคง - - - - - - - - - - - / - 1 
32. ความสามารถทางสติปญัญา - - - - - - - - - - - / - 1 
33. มีความรู้งาน - - - - - - - - - - - / - 1 
34. ความยดืหยุ่น - - - - - - - - - - - / - 1 

รวมความถี ่ 4 4 3 3 4 8 6 5 5 6 11 9 3 - 
หมายเหต:ุ * หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารที่น่าจะส่งผลกับการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 
 จากตารางสังเคราะห์ คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้วิจัยได้เลือกคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะ
ทางการบริหาร ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ผู้น าทางวิชาการ และวิสัยทัศน์ มาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549, หน้า 10-11);
พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550, หน้า 6-7); กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2551, หน้า 26-31);
พิมพรรณ สุริโย (2552, บทคัดย่อ); ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16); บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, 
บทคัดย่อ); ประสงค์ กลางพันธุ์ (2554, บทคัดย่อ); คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดย่อ); แมกนูสัน 
(Magnuson, pp. 78-91); สตอกดิลล์ (Stogdill, 1981, pp. 73-97), กรีนเบิร์ก และบารอน (2003,      
p. 473) และสตาร์แรท (2004) ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ทักษะทางการบริหาร ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ผู้น าทางวิชาการ และวิสัยทัศน์ จากการศึกษา
หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้
การบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คุณลักษณะของผู้บริหารถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 
 
 

แนวคิดของนักวิชาการ/
หน่วยงานทางการศึกษา 
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 1) ด้านทักษะทางการบริหาร 
  คุณลักษณะด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน เป็นสิ่งที่จะน าพาให้

สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานให้บรรลุผล ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าผู้บริหาร
มีความรู้ความสามารถ น าความรู้ และทักษะกระบวนการ และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงาน 
เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับการมีทักษะ
ทางการบริหารไว้ ดังนี้ 
   อภิรมย์ เป็นสุข (2549, หน้า 6-7) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร 
หมายถึง การมีทักษะในการแสวงหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆ มีเจตคติที่ดีต่อการน าเครื่องมือเครื่องใช้ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อ่ืน สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน มีความสามารถ    
ในการน าหลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ให้ประสบความส าเร็จได้ 
   สุนันทา บุษบาศรี (2550, หน้า 24) ได้กล่าวถึงความสามารถในการบริหารว่าหมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ  และสามารถน าความรู้นั้นไปปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลส าเร็จได้  
   ฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์ (2554, หน้า 7) กล่าวว่า  คุณลักษณะด้านความรู้        
ความสามารถทางการบริหาร คือ ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ ด้านกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องความสามารถในการสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการการศึกษาให้สามารถยกระดับการเรียนรู้ ให้สูงขึ้น ความสนใจในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิทยาการสมัยใหม่อย่างสม่ าเสมอ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษความสามารถในการบูรณาการ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เข้ากับลักษณะงาน ความตระหนักถึงปัญหาในพ้ืนที่และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา ความสามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ 
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
   ประสงค์ กลางพันธ์ (2554, หน้า 6) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน 
หมายถึง การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงาน โดยมีทักษะด้านการวางแผน การจัดระบบงาน 
การวินิจฉัยสั่งการ การอ านวยการ การควบคุมงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถ
ประสานงานได้ด ีและรู้จักให้อ านาจหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม 
    คณิตตรา เจริญพร (2555, หน้า 7) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหาร หมายถึง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน 
มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี จัดระบบเอกสาร สารสนเทศได้ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
มีความสามารถระดมความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากขุมชนให้การสนับสนุนในพัฒนา รู้จักใช้เหตุผล     
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
    จากแนวคิดและทรรศนะต่างๆ ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ทักษะทางการบริหาร หมายถึง 
การใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเทคนิควิธีการที่เหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
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ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การวางตัวบุคคล การอ านวยการสั่งการ
ประสานงาน ประเมินผลและรายงานใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  ดังนั้น การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องอาศัย
หลักการแนวคิดทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนจะต้องหลอมยุทธศาสตร์ทั้งสามเข้าด้วยกันในลักษณะ
องค์รวม และบริหารจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่มี
ชีวิตชีวาที่โรงเรียนจะต้องคิดและตัดสินใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและ มั่นคง 
เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย คือ คุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
   2) ด้านความริเริ่มคิดสร้างสรรค์ 
    จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า 
มีการกล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ในหลายแนวทาง ดังนี้ 
    ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 34) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง 
คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดพลิกแพลง แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี      
มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการใช้สมาธิ พินิจพิเคราะห์ความคิดอย่างถี่ถ้วน ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบแสดงออก
มากกว่าที่จะเก็บกดไว้ มองการณ์ไกล และมีความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมุม 
    ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 37) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถ
ในการน าสิ่งเร้าที่ก าหนดให้มาผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์เดิม เพ่ือคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม ่
หรือสร้างรูปแบบใหม่ และมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน อาจเป็นการกระท า การตกแต่งหรือการแสดง
ความคดิใหม ่ซึ่งอยู่ภายในความคิดของแต่ละคน 

    วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 8) กล่าวว่า ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
หมายถึง การที่ผู้บริหารแสวงหารูปแบบวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างผลผลิต และส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากร
ฝึกฝนสร้างนวัตกรรมและน าวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนางานไปสู่ความส าเร็จและก้าวหน้าทันต่อ
เหตุการณ ์ 
    จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การที่ผู้บริหาร
ความคิดริเริ่มในการวางแผนการปฏิบัติงาน คิดค้นงาน/กิจกรรมที่หลากหลาย สร้างผลงานใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มบุกเบิกงาน 
คิดสิ่งแปลกใหม่และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม แสวงหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
     การแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์  

     ลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเด่นชัดตามศักยภาพ
ของแตล่ะบุคคล บุคคลที่มีศักยภาพด้านนี้ได้รับการพัฒนา จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ฉะนั้น บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ดังมีนักการศึกษาหลายท่าน
กล่าวไว้ ดังนี้ 
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     ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 31) ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบแสดงออก
มากกว่าที่จะเก็บกดไว้ และจะน าประสบการณ์นั้นมาพัฒนางาน ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
     มาสโลว์ (Maslow, 1960) ได้ศึกษาและพบว่า บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีความแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปในลักษณะเฉพาะอย่างคือ มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขลาดต่อ      
สิ่งที่ลึกลับ และน่าสงสัย แต่กลับรู้สึกพอใจและตื่นเต้นที่เผชิญกับสิ่งเหล่านั้น 
    3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
      ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้ 
ดังนี้ 
     สุเทพ สังกะเพศ (2550, หน้า 26) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรม
ทีแ่สดงออกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีความพอใจ เกิดความรักใครชอบพอ เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
และเป็นมิตร เป็นวิธีการที่จะครองใจคน โดยมีความประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์อันดี 
ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในอันที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
มีสังคมที่เป็นสุข   

     บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 49) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์ในการด ารงชีวิตการท างานในบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือก่อให้เกิดความรักใคร่นับถือ       
ความร่วมมือร่วมใจ และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 35) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง เป็นพฤติกรรม     
การแสดงออกและการกระท า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์ความรักใคร่ ความผูกพัน       
ความเข้าใจ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้การท างาน
อย่างมีความสุข มีสวัสดิภาพในการท างาน สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน หรือ
ลูกจ้างโดยการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงาน ประสิทธิผล
สัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ประสงค์ กลางพันธ์ (2554, หน้า 5) คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง          
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์       
การติดต่อสื่อสาร การให้เกียรติผู้ร่วมงาน การยกย่องชมเชย ความเสมอต้นเสมอปลาย ความยิ้มแย้ม
แจ่มใส รู้จักยืดหยุ่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท าให้ผู้อ่ืนอยากเข้าใกล้  
     วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 8) ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกและการกระท าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร      
ในสถานศึกษาและชุมชน โดยการใช้วาจาสุภาพมีเหตุผล การศึกษารู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
การกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์ 
ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
     เดวิส (Davis, 1993, p. 5) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การกระตุ้นหรือ
เร้าให้บุคคลในหน่วยงานพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสนองทั้งความต้องการส่วนตน
และหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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     กู๊ด (Good, 1973, p. 287; อ้างถึงใน ทศพร จรุงพันธ์, 2553, หน้า 34) ให้ความหมาย
ของมนุษยสัมพันธ์ว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นปฏิกิริยาทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล อิทธิพลที่บุคคล
มีต่อกันและกัน เป็นการศึกษาถึงอิทธิพล หรือปฏกิิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเหล่านั้น 
    จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกและการกระท า การมีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจ มีความรักใคร่ 
ความเข้าใจ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดขวัญ และก าลังใจ
ในการท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้การท างานอย่างมีความสุขบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 

   มนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการท างาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะมนุษยสัมพันธ์ช่วยให้มนุษย์มีการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน เพ่ือที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้น าหรือผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์อย่างมากในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรของตนให้ประสบความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ได้มีนักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือทักษะการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 

    สุเทพ สังกะเพศ (2550, หน้า 29) กล่าวถึงความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ว่า
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การวินิจฉัย สั่งการ หรือการควบคุมงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงคนเดียวเท่านั้น หากยังจ าเป็นต้อง
อาศัยความสามารถด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความมีมนุษยสัมพัน ธ์
ในการบริหารจัดการ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา โดยเฉพาะบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ฉะนั้น ผู้บริหารต้องมี        
มนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืน มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจ มีสุขภาพจิตดี มีความเสียสละ 
พูดจาสุภาพ ประสานงานเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดี จึงจะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  

   ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 38) กล่าวว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประกอบด้วย 
  (1) มีน้ าใจและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
  (2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (3) เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
  (4) สามารถท างานเป็นทีมได้ 
  (5) สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 
  (6) เป็นผู้ที่มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
  (7) เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันยิ้มแย้มแจ่มใส 
  (8) เป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
  (9) เป็นผู้ที่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
  (10) เป็นผู้ที่เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
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  (11) จ าชื่อผู้อื่นได้อย่างมั่นคงและแม่นย า 
  (12) เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อยตน 
  (13) เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความยากล าบากต่อกริยาท่าทางและการกระท าของ

ผู้อื่น 
  (14) เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาดในการพูดคุย เสนอความคิดเห็น

ในการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
    สรุปได้ว่า ความมีมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนของผู้บริหาร
เป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน ความพอใจ ความร่วมมือร่วมใจ
และเป็นมิตรกับผู้ อ่ืน  ลักษณะเป็นคนเปิดเผย  ตรงต่อเวลา มีความเสมอต้นเสมอปลายรู้จัก
ผ่อนหนักผ่อนเบา มีความจริงใจเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ 
ยกย่องผู้กระท าความดี ให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงาน ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
พูดจาสุภาพ สนใจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน ให้บริการแก่ชุมชนและผู้ร่วมงาน 
   4) ด้านผู้น าทางวิชาการ 
    การเป็นผู้น าทางวิชาการนั้น มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการเป็นผู้น า
ทางวิชาการไว้หลายท่าน ดังนี้ 
    ประสงค์ กลางพันธ์  (2554, หน้า 6)  คุณลักษณะด้านวิชาการ  หมายถึง 
การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการติดสินใจ ความสามารถในการบริหารเชิงวิชาการ มีการศึกษา
วิจัย รู้จักน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้หมันศึกษาหาความรู้  รู้จักปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ 
    คณิตตรา เจริญพร (2555, หน้า 7) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านวิชาการ  หมายถึง 
การมีประสบการณ์ ความสามารถ ความรู้รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา คอยส่งเสริมให้จัดบรรยากาศในห้องเรียนและเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 
    จากการศึกษา ผู้น าทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิตใช้สื่อและ
นวัตกรรมอย่างหลากหลาย เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน  พัฒนาและประเมินครู
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ วางแผนในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี  
    ความส าคัญของผู้น าทางวิชาการ 
    บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 44) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน     
ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก      
ถึงความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มุง่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิต ใช้สื่อและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ
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ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและชุมชน พัฒนาและประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ วางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   สรุปได้ว่า ผู้น าทางวิชาการเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าทางวิชาการ 
จึงต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้เพ่ือนครูปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องตามเป้าหมาย ร่วมวางแผนและให้การสนับสนุนเพ่ือนครูในการปฏิบัติงานวิชาการ รวมทั้ง
การให้ความร่วมมือกับผู้เรียนบริหารกิจการผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม 
   5) ด้านวิสัยทัศน์ 
    ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีช่วยให้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้มีคุณภาพ 
และช่วยให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้ถูกต้องไม่หลงทิศทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ (vision) ไว้ต่างๆ กันดังนี้ 

    ฮิคแมน และซิลวา (Hickman & Silva, 1984, p. 56) ให้ความหมายของวิสัยทัศน์
ว่าเป็นการเดินทางด้วยสมอง (Mentaljourney) จากที่ๆ เรารู้ไปสู่ที่ๆ เราไม่รู้โดยการสร้างสรรค์อนาคต
ด้วยการสร้างภาพจากข้อเท็จจริงความหวังความฝันอันตรายและโอกาสที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

    ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 29) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผน
พัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพนั้นต้องมีความเป็นไปได้ มีเป้าหมายชัดเจน 
และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าองค์การให้บรรลุความต้องการนั้น  
    บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 33) วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพลักษณ์ขององค์การ     
ในอนาคตที่แตกต่างจากสภาพปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมีความเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมาย
ที่เด่นชัดมีความชัดเจนและเป็นไปได้  
    วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 7) ด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพปัจจุบันขององค์การ ในด้านบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ       
โดยภาพนั้นมีความเป็นไปได้ชัดเจน วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายอย่างเป็นระบบ 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ใช้เทคนิควิธีการกระตุ้นบุคลากร 
และสามารถวางแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้องค์การเกิดการพัฒนาสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย   
    สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ (ออนไลน์, 2556) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพ
อนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กร และก าหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม 
และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ จุดหมาย
ปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ 

  จากการศึกษา วิสัยทัศน์ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพในอนาคต โดยการร่วมกันของบุคลากร
ในองค์กรก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผนพัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยต้องมีความเป็นไปได้ มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าองค์การ
ให้บรรลุความต้องการนั้น  
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    ความส าคัญของวิสัยทัศน์ 
   เอกฉันท์ โชติฉันท์ (2550, หน้า 13) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ว่า 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี วิสัยทัศน์มีความส าคัญทั้งส าหรับ
ผู้บริหารและองค์การซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยก าหนดทิศทางในการที่จะท าให้สมาชิกในองค์การหรือ
ตนเองได้นั้น มีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนในองค์การ
ตลอดระยะเวลาของการน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การ 
   ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 24) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคนจะต้องมี เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน หากผู้บริหารปราศจากวิสัยทัศน์ 
ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และด ารงรักษาความเป็นองค์กรที่ดีไว้ได้ 
   วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 19) วิสัยทัศน์มีความส าคัญในการช่วยก าหนด
ทิศทาง ช่วยกระตุ้น ดึงดูดให้บุคลากรในองค์การมีความรัก ผูกพัน และมุมานะในการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ด้วยความเต็มใจ เสียสละ เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายของ
องค์การตามที่วางไว้  
    แมนาสเซ (Manasse, 1986, pp. 150-173) ได้ระบุองค์ประกอบ 4 ประการ 
ของวสิัยทัศน์ผู้น า ได้แก่ 

  (1) วิสัยทัศน์ทางองค์การ (organization vision) เป็นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับภาพที่กว้าง 
และสมบูรณ์ของระบบองค์การในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายในสิ่งแวดล้อม 

  (2) วิสัยทัศน์ทางอนาคต (future vision) เป็นการสร้างภาพของระบบองค์การ
ภายในสิ่งแวดล้อม ณ จุดๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

  (3) วิสัยทัศน์ทางบุคคล (personal vision) เป็นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์     
ในการพัฒนาการก าหนดต าแหน่งของบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  (4) วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ (strategic vision) เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ไปสู่การปฏิบัติ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถเขียนเป็นภาพดังภาพ 2  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
ภาพ 2  องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ทางองค์การ วิสัยทัศน์ทางอนาคต 

วิสัยทัศน์ทางบุคคล 
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 โดยสรุป จะเห็นว่าการจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ผู้น าจะต้องมีความรอบรู้ทักษะ
และประสบการณ์ในวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ และจะต้องท าให้วิสัยทัศน์ทางบุคคล วิสัยทัศน์ทางอนาคต 
และวิสัยทัศน์ทางองค์การมีความกระจ่างและชัดเจน 
 จากแนวคิดต่างๆ ข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพในอนาคต โดยการร่วมกันของบุคลากรในองค์กรก าหนด
เป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผนพัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมี
ความเป็นไปได้มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าองค์การให้บรรลุ
ความต้องการนั้น   

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษารายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานสถานศึกษา จึงขอน าเสนอ
พอสังเขป ดังนี้ 
       2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
 ปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2550, หน้า 83) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนบางประการ 
ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มีคุณลักษณะ 
ด้านบุคลิกภาพด้านภาวะผู้น า และด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการตรวจสอบติดตาม และด้านการปรับปรุงอยู่ ในระดับมาก 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า  และด้านมนุษยสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก และสามารถร่วมกันพยากรณ์ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ได้ร้อยละ 21.50 โดยมีคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาได้มากที่สุด    

 สุเทพ สังกะเพศ (2550, หน้า 69) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า และด้านมนุษยสัม พันธ์      
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา ได้ร้อยละ 21.5 

 ปรารภ หลงสมบุญ (2552, หน้า 92-94) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน      
ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวม ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร
โดยภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 101-102) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร
ที่มีผลสัมพันธ์กับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มผีลผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก โดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม ด้านวิสัยทัศน์ และด้านภาวะผู้น า ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
จะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดความดีระหว่างกัน ท าให้เกิดความเต็มใจ
ในการท างานอันถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย ความสามัคคีของหมู่คณะ
และสังคมโดยส่วนร่วม ดังนั้น การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้บังเกิดขึ้นในองค์การหรือหน่วยงานนับว่าเป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นที่สุด ส่วนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีผลต่อการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลผ่านการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม ด้านวิสัยทัศน์ และด้านภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ทีก่ าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม 
ด้านวิสัยทัศน์ และด้านภาวะผู้น า ตัวแปรส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น
เกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านมาตรฐานการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ลลิตา ปวะบุตร (2555, หน้า 60-66) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านการวางแผน ชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผน
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวางแผนที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วม คือ ชุมชนไม่มีส่วนร่วม ในการจัดท าแผน
หรือโครงการที่ต้องการใช้เงินงบประมาณ ร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
น าเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการประสานงาน 
ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยประสานงานกับบุคคลในท้องถิ่น  เพื่อขอสนับสนุนการจัดการศึกษา
ประสานงานด้านวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานด้านงบประมาณ
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประสานงานที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในเรื่องของการอ านวยความสะดวก
ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ชุมชนได้รับรู้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากชุมชนไม่มีการประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
การให้ความช่วยเหลือ ติดต่อผู้รู้ ผู้ช านาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกชุมชนให้ช่วยเหลือ
อยู่ในระดับน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดหาทรัพยากร ชุมชนได้มีส่วนร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก จัดสรรหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งภายนอกให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดหาทรัพยากร ชุมชนได้มีส่วนร่วม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก จัดสรรหางบประมาณ
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ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งภายนอก
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 86-90) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในอันดับสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในอันดับต่ าสุด ส่วนประสิทธิผล
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านการบริหารการเงินอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา คื อ 
ด้านการบริหารบัญชี และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ อยู่ในอันดับต่ าสุด คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ได้แก่  
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร โดยมีประสิทธิภาพในการท านาย ร้อยละ 70.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปริชาติ ศิลาแยง (2557, หน้า ง) ได้ศึกษาวิจัย คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล   
เมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ
ในการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู้น า ตามล าดับ และ 
ผลเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 สิทธิชัย พลายแดง (2557, หน้า 88) ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
พบว่า คือ คุณลักษณะด้านลักษณะทางสังคม ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงาน มีมนุษยสัมพันธ์ 
ความสามารถ ในการประสานงาน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  
    2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 มาริลิน และลินดา (Marilyn & Linda, 1994, p. 201) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเมืองกับผู้บริหารสถานศึกษาในชนบท พบว่าทั้งผู้บริหารในเมืองและในชนบทมีลักษณะ
ความเป็นผู้น าคล้ายคลึงกัน ผู้บริหารทั้งสองกลุ่มมีความพอใจในการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า 
ผู้บริหารทั้งสองกลุ่มให้คุณค่าเป็นอันดับแรก ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และการประพฤติปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แห่งความเป็นผู้น าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนของการพัฒนาการ
ทางอาชีพ 
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 แมกนูสัน (Magnuson, 1971, p. 79; อ้างถึงใน ปรารภ หลงสมบุญ, 2552, หน้า 57) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานในโรงเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะทางด้านส่วนตัว และด้านวิชาชีพของผู้บริหาร คือ คุณลักษณะด้านส่วนตัว 
ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ มีอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้ มีความเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน
เปิดเผยเข้าใจง่าย มีความเยือกเย็น สุขุมและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ได้แก ่
มีความสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้มีความรู้ทางด้านการบริหารเป็นอย่างดี  รู้จักการมอบหมายงาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความสามารถในการตัดสินใจได้ มีความสามารถต่อการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีการวางแผน และจัดหน่วยงาน ให้ความสนใจต่อผู้ร่วมงาน รู้จักใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 พอลลอซซี่ (Pallozzi, 1981; อ้างถึงใน ศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์, 2549) ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบ
ของชุมชนต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน ความร่วมมือทั้งสองฝ่าย คือ  โรงเรียน       
ไม่ควรติดอยู่กับนโยบายมากนัก ส่วนฝ่ายชุมชนควรจะเกี่ยวข้องเฉพาะน โยบายที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถที่ตัวเองจะท าได้ จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ชุมชนยังไม่มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเท่าที่ควร โดยเฉพาะชุมชน นอกหน่วยงานทางการศึกษา
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมน้อยมาก โรงเรียนมักไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน 
จึงท าให้ชุมชนไม่ทราบความต้องการและแนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
  
2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 ในการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรอบการวิจัย ดังนี้ 
 2.6.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยผู้วิจัยสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากนักวิชาการ 
ประกอบด้วย ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549, หน้า 10-11); พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550, หน้า 6-7); 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2551, หน้า 26-31); พิมพรรณ สุริโย (2552, บทคัดย่อ);
ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16); บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, บทคัดย่อ); ประสงค์ กลางพันธุ์ (2554, 
บทคัดย่อ); คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดย่อ) ; แมกนูสัน (Magnuson, 1971, pp. 78-91);
สตอกดิลล์ (Stogdill, 1981, pp. 73-97); กรีนเบิร์ก และบารอน (2003, p. 473); สตาร์แรท (2004) 
น ามาเป็นเนื้อหาในการวิจัย คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านทักษะทางการบริหาร 
ด้านการมคีวามคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการมวีิสัยทัศน์  
 2.6.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กโดยใช้แนวคิดของ โคเฮน และ
อับฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 213-219) และขอบข่ายการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553, หน้า 4-50) ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มุงศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร
ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดดําเนินการตามระเบียบวิธวีิจัย ดังนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.5 สถิติในการการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 221 แหง 
ประกอบดวย ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 441 คน และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
1,105 คน รวมประชากร 1,546 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2558 ประกอบดวย 
ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2558 รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 310 คน ประมาณขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และนํามาคํานวณจํานวนกลุม
ตัวอยางตามสัดสวนประชากรโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ และสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) ใหไดจํานวนครบตามสัดสวน ดังรายละเอียดตามตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

รายการ ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. ครูผูดูแลเด็ก 441 88 
2. คณะกรรมการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 1,105 222 

รวม 1,546 310 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหาร
ทีส่งผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อาย ุระดับการศกึษา ตําแหนงปจจุบัน 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามการรับรูของชุมชน 
ประกอบดวย 
    1) ดานทักษะทางการบริหาร จํานวน 8 ขอ 
    2) ดานความคิดสรางสรรค จํานวน 8 ขอ 
    3) ดานมนุษยสัมพันธ จํานวน 8 ขอ 
    4) ดานผูนําทางวิชาการ จํานวน 8 ขอ 
    5) ดานวิสัยทัศน จํานวน 8 ขอ 
 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคริท (Likert, 
1967, pp. 90-95) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 
  ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 ดาน ดงันี้ 
  1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 10 ขอ 
  2) ดานบุคคล  จํานวน 10 ขอ 
  3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ 
  4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จํานวน 10 ขอ 
  แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 
1967, pp. 90-95) ม ี5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
  5 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
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3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 
 ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหาร และสังเคราะห
คุณลักษณะผูบริหาร สรุปเปนกรอบแนวคิด 5 ดาน และการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
พุทธศกัราช 2553 เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมอืการวิจัย  
 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ และสรางแบบสอบถาม
เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.3.3 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 3.3.5 นําเสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (index of item 
objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.6-1.00 ขอคาํถามทั้งหมด
จํานวน 80 ขอ ผลการหาคุณภาพผาน ทั้ง 80 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     มีคา 0.60 จํานวน 2 ขอ ไดแก ตอนที่ 3 ขอที่ 36, 40 
     มีคา 0.80 จํานวน 26 ขอ ไดแก ตอนที่ 2 จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอที่ 3, 6-7, 10, 
13-14, 16, 23, 25-26, 37-38, 40 และตอนที่ 3 จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอท่ี 1, 3-4, 9, 11, 17-18, 
26-31 
     มีคา 1.00 จํานวน 52 ขอ ไดแก ตอนที่ 2 จํานวน 27 ขอ ไดแก ขอที่ 1-2, 4-5, 8-9,            
11-12, 15, 17-22, 24, 27-36, 39 และตอนที่ 3 จํานวน 25 ไดแก ขอที่ 2, 5-8, 10, 12-16, 19-25, 
32-35, 37-39 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 
   1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา ตําแหนงอาจารยประจํา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (ดานเนื้อหา) 
   2) ดร.พรทิพย คําชาย ตําแหนง อาจารยประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานเนื้อหา)  
   3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหนงอาจารยประจํา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติ)  
   4) ดร.อรอุมา เจริญสุข ตําแหนง อาจารยประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ดานสถิต)ิ 
   5) นางไอยรินทร ยอดอุดมนิพัทธ ตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และสวัสดิการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางตลาด (ดานภาษา)  
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 3.3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
กลุมครผููดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ดังนี ้
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมยาตรา  จํานวน 3 คน  
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลาดปากคลองเจา  จํานวน 3 คน 
    3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองสวน  จํานวน 3 คน 
    4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางบอ  จํานวน 3 คน 
    5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระกาศ จํานวน 3 คน 
    6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปร็ง จํานวน 3 คน 
    7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเปร็งราษฎรบํารุง จํานวน 3 คน 
    8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางกอบัว จํานวน 3 คน 
    9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุคนัธาวาส จํานวน 3 คน 
    10) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จํานวน 3 คน 

 3.3.7 นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 
1990, pp.202-204) ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coeffcient) หาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ของคุณลักษณะของผูบริหาร ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .94 แบบสอบถามดานการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น
ในระดับสูงเหมาะสมที่จะใชเปนแบบสอบถามจริงได 

 3.3.8 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามถึงศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว  
 3.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือถึงผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
ที่กําหนด เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  
 3.4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณีย 
จํานวน 310 ชุด โดยผูวิจัยไดสงซองเปลาพรอมติดแสตมปถึงผูวิจัยแนบไปในซองแบบสอบถาม       
ขอความอนุเคราะหใหครูผูดูแลเด็กแตละแหงสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียภายใน 15 วัน ซึ่งไดรับ
แบบสอบถามคนื 296 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.48 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่สมบูรณท่ีสุด จํานวน 290 ฉบับ   
 3.4.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมดวยตนเอง จํานวน 20 ฉบับ โดยการสงและรับแบบสอบถาม
ดวยตนเอง และนัดหมายวันที่จะมาขอรับแบบสอบถามคืนสัปดาหถัดไปนับจากวันที่สงแบบสอบถาม 
ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
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 3.4.5 นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับอีกครั้งจนครบตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 310 ฉบับ เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูลตอไป 
   

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่ (frequency) 
และหาคารอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยาย 
 3.5.2 วิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยหาคาเฉลี่ย (mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
แลวแปลความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23) ดังนี ้

4.51-5.00 
3.51-4.50  
2.51-3.50  
1.51-2.50     
1.00-1.50 

หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด      
หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับมาก             
หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง        
หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับนอย         
หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับนอยที่สุด 

 3.5.3 วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean: X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) แลวนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23) 

4.51-5.00  
 
3.51-4.50  
 
2.51-3.50  
 
1.51-2.50  
 
1.00-1.50 

หมายถึง ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           อยูในระดับมากที่สุด 
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           อยูในระดับมาก 
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           อยูในระดับปานกลาง 
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
           อยูในระดับนอย 
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการ
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หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation) โดยใชเกณฑ
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ตามแนวคิดของรันยอน และฮาเมอร (Runyon & Haber, 
1996, p. 238) ดังนี้ 
    คา r = 1         หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธระดับมากที่สุด 
    คา r = 0.71 - 0.99  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับมาก 
    คา r = 0.31 - 0.70  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
     คา r = 0.01 - 0.30  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับนอย 
   คา r = 0  หมายความวา ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
    หากคา r มีคาเปนบวก หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีลักษณะคลอยตามกัน 
    หากคา r มีคาเปนลบ  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขาม
หรือผกผันกัน 
       3.5.5 วิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 
ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธ ีstepwise  
 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
       การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี ้
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
   1) คารอยละ (percentage) 
   2) คาเฉลี่ย (mean) 
   3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3.6.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   1) การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient)  
   2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวจิัย
ไดเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปนตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา      
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา      
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวม      
ของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติที่ใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
       X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
        S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t    แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 S.E.b แทน   ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
       R    แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2 แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
 b   แทน   คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 B   แทน   คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน 
 P    แทน  ความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐาน      
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 *  แทน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
        x1   แทน ดานทักษะทางการบริหาร            
        x2    แทน ดานความคิดสรางสรรค 
        x3  แทน ดานมนุษยสัมพันธ 
        x4  แทน ดานความเปนผูนําทางวิชาการ 
        x5  แทน ดานวิสัยทัศน 
        x  แทน คุณลักษณะผูบริหาร 
        y1    แทน ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        y2   แทน ดานบุคคล 
        y3   แทน ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
   y4  แทน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   y    แทน การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 y’   แทน การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      ที่ไดจากการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Z’y  แทน การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                     ที่ไดจากการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
       
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน  
 
ตาราง 4  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
            จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน  
  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 112 36.13 
หญิง 198 63.87 

รวม 310 100.00 
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ตาราง 4  (ตอ) 
   

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
2. อาย ุ   
    20-30 ป 7 2.26 
    31-40 ป   51 16.45 
    41-50 ป  158 50.97 
    มากกวา 50 ปขึ้นไป  94 30.32 

รวม 310 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 

3 
99 
21 

0.97 
31.94 
6.77 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 

181 
6 

58.39 
1.93 

รวม 310 100.00 
4. ตําแหนงปจจุบัน   

ผูดูแลเด็ก  88 29.39 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  222 71.61 

รวม 310 100.00 
5. ประสบการณในการทํางาน 

1-2 ป 
3-4 ป 
5-6 ป 
7-8 ป 
9 ปขึ้นไป 

26 
93 
131 
49 
11 

8.39 
30.00 
42.26 
15.80 
3.55 

รวม 310 100.00 

 
      จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 198 คน 
คิดเปนรอยละ 63.87 และเพศชาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 36.13 และจํานวนครึ่งหนึ่งของ
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป คือ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 50.97 
สวนที่เหลือเปนผูที่มีอายุ 31-40 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 16.45 มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 30.32 และมีอายุ 20-30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.26 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คือ จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 58.39 รองลงมา คือ 
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 99 คน คดิเปนรอยละ 31.94 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 21 คน 
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คิดเปนรอยละ 6.77 ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.93 และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.97 ตามลําดับ ดํารงตําแหนงปจจุบัน
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 71.61 และตําแหนงผูดูแลเด็ก 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 28.39 ซึ่งมีประสบการณในการทํางาน 5-6 ป มากที่สุด คือ จํานวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 42.26 มีประสบการณในการทํางาน 3-4 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 
30.00 มีประสบการณในการทํางาน 7-8 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 15.80 ประสบการณ     
ในการทํางาน 1-2 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.39 และมีประสบการณในการทํางาน 9 ปขึ้นไป 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.55 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร 
             สวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานทักษะทางการบริหาร 4.02 0.54 มาก 5 
2. ดานความคิดสรางสรรค 4.46 0.48 มาก 1 
3. ดานมนุษยสัมพันธ 4.36 0.52 มาก 4 
4. ดานความเปนผูนําทางวิชาการ 4.42 0.43 มาก 2 
5. ดานวิสัยทัศน 4.40 0.48 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.40 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.02-4.46 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33) เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ดานความคิดสรางสรรค ( X = 4.46) 
รองลงมา คือ ดานผูนําทางวิชาการ ( X = 4.42) ดานวิสัยทัศน ( X = 4.40) ดานมนุษยสัมพันธ 
( X = 4.36) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ดานทักษะทางการบริหาร ( X = 4.02) 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร 
            สวนตําบลในจังหวดัฉะเชิงเทรา ดานทักษะทางการบริหาร 
 

คุณลักษณะผูบริหาร 
ดานทักษะทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน 
    ดานการจัดการศึกษาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.90 0.67 มาก 7 

2. ผูบริหารนําเทคนิค วิธีการ ที่หลากหลายมาปรับใช  
    ในการบริหารใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

4.04 0.75 มาก 4 

3. ผูบริหารมีวิธีการบริหารงานอยางเปนระบบ  
    มีวิธีการวัดผล ประเมินผล 

4.04 0.80 มาก 5 

4. ผูบริหารสามารถนําเอาภาพรวมที่เปนจุดเดนและ 
    จุดดอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาเปนประโยชน 
    ในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.19 0.67 มาก 1 

5. ผูบริหารสามารถบริหารงานไดสอดคลองกับ 
    สถานการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม และ   
    มีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารงาน 

3.95 0.88 มาก 6 

6. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 
    เพ่ือพัฒนางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.15 0.63 มาก 2 

7. ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม 
    กับสถานการณ  
8. ผูบริหารสามารถนําเอาสิ่งที่ผูรวมงานเสนอมาปรับปรุง 
    พัฒนาการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอเหตุการณ 

3.88 
 

4.05 

0.82 
 

0.76 

มาก 
 

มาก 
 

8 
 
3 

เฉลี่ยรวม 4.02 0.54 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานทักษะทางการบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.90-4.19 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ผูบริหารสามารถนําเอาภาพรวม
ที่เปนจุดเดน และจุดดอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( X = 4.19) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.15) ผูบริหารสามารถนําเอาสิ่งที่ผูรวมงานเสนอมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน
ไปสูความกาวหนาทันตอเหตุการณ ( X = 4.05) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหาร
มีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ ( X = 3.88) 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหาร 
            สวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความคดิสรางสรรค 
 

คุณลักษณะผูบริหาร 
ดานความคิดสรางสรรค 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารมีความคิดริเริ่มในการวางแผน 
    การปฏิบัติงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.63 0.62 มากที่สุด 
 

1 

2. ผูบริหารมีความคิดอิสระและสรางผลงานใหมๆ     
    อยางตอเนื่อง 

4.49 0.67 มาก 4 

3. ผูบริหารคิดคนงาน/กิจกรรมที่หลากหลาย 
    เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพเด็กในศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็ก 

4.39 0.64 มาก 7 

4. ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช 
    ในการพัฒนางานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

4.45 0.68 มาก 5 

5. ผูบริหารมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได 
    ตามสถานการณและตามความเหมาะสม 

4.41 0.71 มาก 6 

6. ผูบริหารเปนผูริเริ่มบุกเบิกงานเพ่ือใหศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็กเกิดการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอ 
    เหตุการณ  

4.51 0.62 มากที่สุด 3 

7. ผูบริหารสามารถดัดแปลง หรือใชทรัพยากร 
    เหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัดของ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
8. ผูบริหารแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใช 
    ในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนที่มุงสู 
    ความเปนผูนําทางวิชาการ 

4.27 
 
 

4.60 

0.60 
 
 

0.55 

มาก 
 
 

มากที่สุด 

8 
 
 
2 

เฉลี่ยรวม 4.46 0.48 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.27-4.63 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ผูบริหารมีความคิดริเริ่มในการวางแผน 
การปฏิบัติงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.63) รองลงมา คือ ผูบริหารแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ 
มาใชในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนที่มุงสูความเปนผูนําทางวิชาการ ( X = 4.60) และผูบริหาร
เปนผูริเริ่มบุกเบิกงานเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกิดการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอเหตุการณ 
( X = 4.51) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสามารถดัดแปลง หรือใชทรัพยากร
เหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.27) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร 
            สวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานมนุษยสัมพันธ 
 

คุณลักษณะผูบริหาร 
ดานมนุษยสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารเปนผูที่มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส 4.51 0.63 มากที่สุด 2 
2. ผูบริหารสามารถปรับตัวกับผูรวมงานและ 
    ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม  

4.41 0.62 มาก 4 

3. ผูบริหารมีน้ําใจและใหความชวยเหลือ   
    ผูใตบังคับบัญชาตามสมควรแกโอกาส 

4.55 0.55 มากที่สุด 1 

4. ผูบริหารใหคําปรึกษา คําแนะนํากับ 
    ผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ 

4.43 0.63 มาก 3 

5. ผูบริหารเอาใจใส ทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 
6. ผูบริหารสามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากร   
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยอง ชมเชย 
    เมื่อผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ  
8. ผูบริหารเคารพสทิธิ เสรีภาพ และยอมรับ 
    ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 

4.40 
4.21 

 
4.22 

 
4.19 

0.65 
0.77 

 
0.81 

 
0.71 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

5 
7 
 
6 
 
8 

เฉลี่ยรวม 4.36 0.52 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.19-4.55 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ผูบริหารมีน้ําใจ และใหความชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาตามสมควรแกโอกาส ( X = 4.55) รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูที่มีอารมณดี ยิ้มแยม
แจมใส ( X = 4.51) และผูบริหารใหคําปรึกษา คําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ 
( X = 4.43) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารเคารพสิทธิ เสรีภาพและยอมรับ
ความสามารถของผูใตบังคบับัญชา ( X = 4.19) 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลักษณะผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร 
            สวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานผูนําทางวิชาการ 
 

คุณลักษณะผูบริหาร 
ดานผูนําทางวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับหลักสูตรและ 
    การจัดการศกึษาสําหรับเด็กในศูนยพัฒนา  
    เด็กเล็ก 

4.32 0.64 มาก 
 

7 

2. ผูบริหารมีการนิเทศ ชี้แนะเก่ียวกับการจัด 
    หลักสูตรการวัดผลและประเมินผล 
    การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

4.57 0.55 มากที่สุด 
 

1 

3. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
    หลักสูตรทองถ่ินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.31  0.57 มาก 
 

8 

4. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
    การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

4.54 0.56 มากที่สุด 
 

2 

5. ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครู 
    ในการผลิตสื่อใชสื่อ และนวัตกรรม 
    ทางการศึกษาอยางมีระบบ 

4.45 
 

0.66 
 

มาก 
 

4 
 

6. ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนา 
    และเผยแพรผลงานทางวิชาการอยูเสมอ 

4.51 
 

0.54 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

7. ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมการสรางบรรยากาศ 
    ทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.36 
 

0.69 
 

มาก 
 

6 
 

8. ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
    ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนสวนหนึ่งของ 
    การปฏิบัติงานประจําวัน 

4.36 0.62 มาก 
 

5 

เฉลี่ยรวม 4.42 0.43 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร สงักัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานผูนําทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.31–4.57 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.42) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ผูบริหารมีการนิเทศ ชี้แนะเกี่ยวกับ
การจัดหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ( X = 4.57) รองลงมา คือ 
ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ( X = 4.54) และผูบริหาร 
มีการติดตามความกาวหนาและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยูเสมอ ( X = 4.51) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีกรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( X = 4.31) 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูบริหาร  สังกัดองคการบริหาร 
              สวนตําบล จังหวดัฉะเชิงเทรา ดานวิสัยทัศน 
 

คุณลักษณะองผูบริหาร 

ดานวิสัยทัศน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารมีภาพที่คาดหวังในอนาคตชัดเจน 
    เก่ียวกับการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.26 0.64 มาก 
 

8 

2. ผูบริหารมุงหวังความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    สูความเปนเลิศ 

4.33 0.63 มาก 
 

7 

3. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและ 
    เปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ทีส่อดคลองกับนโยบายองคกร 

4.45 0.56 มาก 
 

3 

4. ผูบริหารสามารถวิเคราะห และคาดการณ 
    ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 

4.44 0.66 มาก 
 

4 

5. ผูบริหารรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดาน 
    ที่มีผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
6. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน  
    เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของศนูยพัฒนา 
    เด็กเล็ก 
7. ผูบริหารมักใชโอกาสในการประชุมหรือพบปะ 
    กับบุคลากรเพ่ือรวมพิจารณาถึงอนาคตของ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการทํางานเพ่ือใหบรรลุ 
    เปาหมายของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
8. ผูบริหารมุงมั่นปฏิบัติในสิ่งที่นาจะเปนไปได 
    มากกวาสิ่งที่เปนไปไดยาก 

4.42 
 

4.47 
 
 

4.34 
 
 
 

4.49 

0.58 
 

0.57 
 
 

0.62 
 
 
 

0.64 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

5 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
1 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.48 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา คุณลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.26-4.49 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.40) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ผูบริหารมุงมั่นปฏิบัติในสิ่งที่นาจะเปนไปได
มากกวาสิ่งที่เปนไปไดยาก ( X = 4.49) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.47) และผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน
กลยุทธและเปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเดก็เล็กที่สอดคลองกับนโยบายองคกร ( X = 4.45) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีภาพที่คาดหวังในอนาคตชัดเจนเกี่ยวกับการจัด
การศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.26) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานการบริหารจัดการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  4.16 0.50 มาก 4 
2. ดานบุคคล  4.34 0.45 มาก 2 
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.35 0.43 มาก 1 
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.28 0.47 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.43 มาก  

       
 จากตาราง 11 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.28-4.35 มีคาเฉลี่ยโดยรวม     
อยูในระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ        
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ( X = 4.35) รองลงมา คือ ดานบุคคล ( X = 4.34) 
และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X = 4.28) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ 
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.16)  
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร                                        
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการ 
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะใหขอคิดเก่ียวกับ  
    การจัดตั้ง ยาย รวม ยุบ เลิก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.53 0.63 มากที่สุด 
 

2 

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ  
    จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.54 0.55 มากที่สุด 
 

1 

3. ทานมีสวนรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
    ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กดานตางๆ ใหไดคุณภาพ 
    ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.45 0.60 มาก 
 

3 
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ตาราง 12  (ตอ) 
   

  

การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดบัที่ 

4. ทานมีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหาร       
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.22 0.76 มาก 
 

4 

5. ทานมีสวนรวมในสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ  
    เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ีของศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็ก 

3.82 1.04 มาก 
 

9 

6. ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ   
    ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง  
7. ทานมีโอกาสตรวจสอบการใชงบประมาณประจําป 
    ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
8. ทานรวมใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการบริหาร         
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
9. ทานรวมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นตอ 
    การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
10. ทานชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานของ 
     ศนูยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชน ทองถ่ิน ทราบ 
     อยางทั่วถึง 

3.70 
 
 

4.09 
 

4.05 
 

4.12 
 

4.16 
 

0.89 
 
 

0.69 
 

0.70 
 

0.61 
 

0.65 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

10 
 
 
7 
 
8 
 
6 
 
5 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.50 มาก  

       
 จากตาราง 12 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.70-4.54 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในลําดับแรก คือ ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.54) รองลงมา คือ ทานมีสวนรวม ในการเสนอแนะใหขอคิดเก่ียวกับ
การจัดตั้ง ยาย รวม ยุบ เลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.53) และทานมีสวนรวมกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานตางๆ ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( X = 4.45) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ( X = 3.70) 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบุคคล 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ทานมีโอกาสรวมในการวางแผน กําหนด 
    กรอบอัตรากําลังบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.50 0.55 มาก 
 

3 

2. ทานมีสวนรวมเสนอแนะใหขอคิดเห็นในการสรรหา/  
    เลือกสรรครู และบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.24 0.57 มาก 
 

8 

3. ทานมีสวนรวมใหคําแนะนําในการกําหนดหลักเกณฑ 
    และคุณสมบัติในการสรรหาครูที่ปฏิบัติหนาที่ 
    ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.32 0.56 มาก 
 

6 

4. ทานสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 
    การพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกสถานที่ 

4.34 0.60 มาก 
 

5 

5. ทานมีสวนรวมวางแผน การพัฒนาครูและบุคลากร 
    ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

4.54 0.53 มากที่สุด 2 

6. ทานสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 
7. ทานใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ของครูผูดูแลเด็ก 
8. ทานรวมกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ 
    ของครูและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
9. ทานรวมประเมินผลการปฏิบัติการของครูศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็ก 

4.60 
 

4.26 
 

4.38 
 

4.12 
 

0.52 
 

0.64 
 

0.57 
 

0.68 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
7 
 
4 
 

10 
 

10. ทานรวมสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากร   
     ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.20 0.76 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.45 มาก  

 
  จากตาราง 13 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.60 มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ 
ทานสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ( X = 4.60) 
รองลงมา คือ ทานมีสวนรวมวางแผน การพัฒนาครูและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 
( X = 4.54) และทานมีโอกาสรวมในการวางแผน กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( X = 4.50) ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ทานรวมประเมินผลการปฏิบัติการของครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.12) 
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ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอาคารสถานที่ 
              สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ทานรวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง  
    ซอมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.20 0.77 มาก 
 

10 

2. ทานรวมในการวางแผนการใชประโยชนจากอาคาร  
    สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหเกิดประโยชน  
    และความคุมคา 

4.28 0.71 มาก 
 

8 

3. ทานรวมในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่  
    สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.24 0.57 มาก 
 

9 

4. ทานรวมดูแล ตรวจสอบอาคาร สถานที่อยูเสมอ 
    เพ่ือความปลอดภัยของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.32 0.56 มาก 
 

7 

5. ทานรวมใหคําแนะนํา เสนอแนะการวางแผน 
    การรักษาความปลอดภัยใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็ก   

4.34 0.60 มาก 
 

6 

6. ทานรวมดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับเด็ก  
    ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
7. ทานชวยแนะนําวิธีการดูแลความปลอดภัยทรัพยสิน  
    ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.41 
 

4.37 

0.60 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 

4 
 
5 
 

8. ทานรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณของศนูยพัฒนา 
    เด็กเล็กเพ่ือความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เชน โตะ   
    ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ 

4.50 0.55 มาก 1 

9. ทานรวมสนับสนุนแรงงาน เพ่ือชวยพัฒนาปรับปรุง  
    อาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.45 
 

0.54 
 

มาก 
 

2 
 

10. ทานรวมสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนา 
     ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.41 0.51 มาก 
 

3 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.43 มาก  

  
 จากตาราง 14 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย      
มคีาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.20-4.50 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35) เมื่อพิจารณารายขอ 
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พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ทานรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ เชน โตะ ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ ( X = 4.50) รองลงมา คือ      
ทานรวมสนับสนุนแรงงาน เพ่ือชวยพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.45) 
ทานรวมสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
( X = 4.41) และทานรวมดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.41)       
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ทานรวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.20) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานวิชาการ 
              และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทานรวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานวิชาการ  
    ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.36 0.56 มาก 
 

2 

2. ทานรวมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการ 
    เรียนรูของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.25 0.65 มาก 
 

7 

3. ทานรวมในการพัฒนาหลักสูตรศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 4.38 0.56 มาก 1 
4. ทานรวมใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม 
    การพัฒนาเด็ก 

4.13 0.67 มาก 
 

10 

5. ทานมีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ  
    ในการจัดการเรียนการสอน 

4.22 0.73 มาก 
 

9 

6. ทานมีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกใหครูและ 
    เด็กในการใชแหลงเรียนรูเพ่ือการเรียนการสอน  
7. ทานมีสวนรวมในการใหขอมูลเพ่ือจัดทําสารสนเทศ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
8. ทานรวมเปนวิทยากรหรือสรรหาผูมีความรู ความชํานาญ 
    สาขาตางๆ มาเปนวิทยากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4.23 
 

4.29 
 

4.25 
 

0.75 
 

0.69 
 

0.55 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

8 
 
5 
 
6 
 

9. ทานสนับสนุนและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ   
    ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.34 0.55 มาก 4 

10. ทานรวมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน 
     การสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
     ไดมาตรฐาน 

4.36 0.58 มาก 
 
 

3 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.47 มาก  
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  จากตาราง 15 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ย      
อยูระหวาง 4.13-4.38 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก คือ ทานรวมในการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.38) 
รองลงมา คือ ทานรวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X = 4.36) 
และทานรวมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได 
( X = 4.36) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย คือ ทานรวมใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การพัฒนาเด็ก ( X = 4.13) 
 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตาราง 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน 
              ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1.000       
X2 0.391* 1.000      
X3 0.450* 0.733* 1.000     
X4 0.432* 0.610* 0.602* 1.000    
X5 0.509* 0.699* 0.702* 0.775* 1.000   
X 0.696* 0.835* 0.854* 0.820*  0.893* 1.000  
Y 0.633* 0.615* 0.700* 0.667*  0.698*  0.811* 1.000 

* ≤ .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา คุณลักษณะผูบริหารทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
การมสีวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก (rXY = 0.811) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05   
       เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา รายดาน พบวา         
มคีวามสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับจาก     
มคีวามสัมพันธกันสูงที่สุดไปถึงมีความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ คุณลักษณะผูบริหารดานมนุษยสัมพันธ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง (rX3Y = 0.700) คุณลักษณะผูบริหารดานวิสัยทัศน
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง (rX5Y = 0.698) คุณลักษณะผูบริหาร 
ดานความเปนผูนําทางวิชาการกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลาง (rX4Y = 0.667) 
คุณลักษณะผูบริหาร ดานทักษะทางการบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเลก็ สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 
(rX1Y = 0.633) คุณลกัษณะผูบริหาร ดานความคิดสรางสรรคกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับปานกลาง (rX2Y = 0.615) 
 
ตาราง 17  ตารางวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนของคณุลกัษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน 
              ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

model sum of squares df mean square F sig. 

regression 38.759 1 38.759 589.931 .000 
residual 20.236 308 .066   
total 58.995 309    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 17 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน โดยใชตัวแปรของคุณลักษณะของผูบริหาร
พยากรณ พบวา คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปร
ที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  
ตาราง 18  คาสมการถดถอยพหุคณูคุณลักษณะผูบริหารทีส่งผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบรหิาร  
              ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตัวแปร b S.E.b B t sig 

constant 0.517 0.156  3.315 0.001 
X3 0.274 0.039 0.327 7.017 0.000 
 X1 0.256 0.031 0.321 8.367 0.050 
X4 0.239 0.053 0.238 4.559 0.000 
X5 0.109 0.054 0.121 2.018 0.044 

R = 0.822* R2 = 0.675    
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 18 พบวา คุณลักษณะผูบริหาร ดานดานมนุษยสัมพันธ (X3) ดานทักษะ
ทางการบริหาร (X1) ดานความเปนผูนําทางวิชาการ (X4) และดานวิสัยทัศน (X5) สามารถพยากรณ
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.822 
สวนดานความคดิสรางสรรค (X2) ไมสามารถพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แตไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 คาสัมประสิทธิก์ารพยากรณ (R2) เทากับ 0.675 ตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถทํานายการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม
ไดรอยละ 67.50 คุณลักษณะผูบริหาร ทั้ง 4 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ ในรูปคะแนนดิบ (b) 
เทากับ 0.517, 0.274, 0.256} 0.239 และ 0.109 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน (B) เทากับ 0.327, 0.321, 0.238 และ 0.121 ตามลําดับ 
        สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบได ดังนี้  

y’  = a+bx  
y’  = 0.517+0.274X3+0.256X1+0.239X4+0.109X5  

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้ 
 Z’y = 0.327X3+0.321X1+0.238X4+0.121X5 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายไดดงัน้ี 
     1) คุณลักษณะผูบริหารดานมนุษยสัมพันธสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ หากคุณลักษณะ
ผูบริหารดานมนุษยสัมพันธ (X3) เพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา (y) มีคาเพ่ิมขึ้น 
0.327 หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมคุณลักษณะผูบริหารดานอื่นๆ ใหคงที ่
    2) คุณลักษณะผูบริหารดานทักษะทางการบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ      
หากคุณลักษณะผูบริหารดานทักษะทางการบริหาร (x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา (y) 
มีคาเพ่ิมข้ึน 0.321 หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมคุณลักษณะผูบริหารดานอื่นๆ ใหคงที ่
    3) คุณลักษณะผูบริหารดานความเปนผูนําทางวิชาการสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ 
หากคุณลักษณะผูบริหารดานความเปนผูนําทางวิชาการ (x4) เพ่ิมข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําให
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (y) มีคาเพ่ิมข้ึน 0.238 หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมคุณลักษณะผูบริหารดานอื่นๆ ใหคงท่ี 
    4) คุณลักษณะผูบริหารดานวิสัยทัศนสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ หากคุณลักษณะ
ผูบริหารดานดานวิสัยทัศน (x5) เพิ่มขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา (y) มีคาเพ่ิมขึ้น 
0.121 หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมคุณลักษณะผูบริหารดานอื่นๆ ใหคงที ่
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน      
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสรุปตามลําดับ
ดังนี้ 
 วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
   1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
   2) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคณุลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 สมมติฐานการวิจัย 
       คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     วิธีดําเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากรที่ใชวิจัยครั้งนี ้ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 
2558 จํานวน 1,546 คน 
   2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2558 
จํานวน 310 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) และคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรในแตละองคการ
บริหารสวนตําบล โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ จากนั้นสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 
ใหไดครบตามสัดสวน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามโดยผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา    
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการโดยมีข้ันตอน ตอไปนี้ 
  1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามถึงองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ที่ผูวิจัยกําหนดไว  
  2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือถึงผูบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่กําหนด เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  
  3) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณีย 
จํานวน 310 ชุด โดยผูวิจัยไดสงซองเปลาพรอมติดแสตมปถึงผูวิจัยแนบไปในซองแบบสอบถาม
ขอความอนุเคราะหใหครูผูดูแลเด็กแตละแหงสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียภายใน 15 วัน ซึ่งไดรับ
แบบสอบถามคนื 296 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.48 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่สมบูรณท่ีสุด จํานวน 290 ฉบับ  
  4) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมดวยตนเอง จํานวน 20 ฉบับ โดยการสงและรับแบบสอบถาม
ดวยตนเอง และนัดหมายวันที่จะมาขอรับแบบสอบถามคืนสัปดาหถัดไปนับจากวันที่สงแบบสอบถาม 
ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
  5) นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถามแตละฉบับอีกครั้งจนครบตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 310 ฉบับ  
  6) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่
และคํานวณเปนคารอยละ 
   2) วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   3) วิเคราะหขอมูล ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
    4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน      
ในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธอยางงาย (rXY) ของเพียรสัน (Pearson’s pearson,s product moment 
correlation coefficient)  
    5) วิ เคราะหคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยการ หาคาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยวิธ ีstepwise 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี ้

 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป เปนสวนใหญ      
มวีุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ และดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนสวนใหญ มปีระสบการณในการทํางาน 5-6 ป มากที่สุด  
       5.1.2 ผลของการศึกษาคณุลักษณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มคีาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานความคิดสรางสรรค ดานผูนําทางวิชาการ 
และดานวิสัยทัศน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  
   1) ดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาแตละขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีความคิดริเริ่มในการวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนา        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ ผูบริหารแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงสูความเปนผูนําทางวิชาการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารสามารถ
ดัดแปลง หรือใชทรัพยากรเหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2) ดานผูนําทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศ ชี้แนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       3) ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา         
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมุงมั่นปฏิบัติในสิ่งที่นาจะเปนไปไดมากกวาสิ่งที่เปนไปไดยาก 
รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อความอยูรอดและการพัฒนาของ       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีภาพที่คาดหวังในอนาคตชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 5.1.3 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก  
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคคล และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
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   1) ดานอาคารสถานที ่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เชน โตะ ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ รองลงมา คือ 
ผูบรหิารมีสวนรวมสนับสนุนแรงงาน เพ่ือชวยพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง ซอมแซม 
ปรับปรุงอาคารภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
    2) ดานบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัย
อยางสม่ําเสมอ เชน โตะ ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ รองลงมา คือ ผูบริหารมีสวนรวมสนับสนุนแรงงาน
เพ่ือชวยพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
รวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  
           3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แตละขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
รองลงมา คือ ผูบริหารมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
สวนขอที่มคีาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมใหคําแนะนําการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก     
  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวม      
ของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 
โดยมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
 5.1.5 ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ตัวพยากรณทุกตัวรวมกัน
พยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 67.50 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานที่มีอํานาจพยากรณมากที่สุด คอื ดานมนุษยสัมพันธ (x3) รองลงไป คือ ดานทักษะทางการบริหาร (x1) 
ดานความเปนผูนําทางวิชาการ (x4) และและดานวิสัยทัศน (x5) สวนดานความคิดสรางสรรค (x2) 
สงผลการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 
 5.2.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร จรุงพันธ (2553, หนา 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณลักษณะ
ผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหารที่มีผลสัมพันธกับการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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จังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภมนต 
จรณะเลิศ (2552, หนา 67) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในเขตอําเภอโคกสูง สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ปริชาติ ศิลาแยง 
(2557, หนา 61) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุเทพ สังกะเพศ (2550, หนา 69) ไดศึกษาความสัมพันธระวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ (2552, หนา 92) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมี
สวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม
และแยกพิจารณาในแตละดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มาริลิน และลินดา (Marilyn & Linda, 1994, 
p. 201) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารมีความพอใจในการเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน 
และผูบริหารจะตองมีการพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาผานข้ันตอนของการพัฒนาการทางอาชีพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร ปลื้มจิตต (2554, หนา 89) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนผูบริหารที่มีความตั้งใจทําใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือนโยบาย        
ขององคการดวยเหตุผล และหลักการ ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคม มีการประยุกตทฤษฎี หรือแนวทางตางๆ 
อยางผสมผสานกลมกลืนแลวนําไปสูการปฏิบัติ สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลจนเปนที่ประจักษ มีภาวะผูนําที่เหมาะสม นําประสบการณมาใชในการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และสามารถบริหารงานจนเปนที่ยอมรับของผูรวมงานเปนแบบอยางที่ดี สรางความเชื่อมั่น
ใหผูรวมงาน รวมทั้ง ผูมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจแกไขปญหาในเรื่องตางๆ จากเหตุผลที่กลาวมา 
จึงทําใหคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยูในระดับมาก  
  อยางไรก็ตามผลของการศึกษาดังกลาว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา แกวเมืองคํา 
(2554, หนา 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความทอแท 
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
แสดงวาคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สูงกวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
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  5.2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อยูในอันดับแรก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุศราภรณ แสงทอง (2550, หนา 58) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ดานการมีความคิดริเริ่มอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สนั่น หันทยุง (2552, 
หนา 82-83) ท่ีศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ดานการมีความคิดริเริ่ม มีระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับแนวคิดของ กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 246-253) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับผูนํา
ในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม กลาววา ผูนําหรือผูบริหารที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเริ่มงานใหมๆ 
การเปนผูบริหารหรือ ผูนําจะตองทํางานหนักอยูเสมอ เพ่ือใหงานที่ตนคิดริเริ่มทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิราพร บันเทิง (2553, หนา 69) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ดานการมีความคิดริเริ่ม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะธิดา ยิ้มแยม (2558, หนา 127) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมีความคิดริเริ่มอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูทีม่ีความคิดริเริ่ม
ในการวางแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการนําเทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ในการพัฒนางานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ จากเหตุผลที่กลาวมา จึงทําใหคุณลักษณะผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความคิดสรางสรรค อยูใน
ระดับมาก และอยูในอันดับแรก 
 5.2.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานทักษะทางการบริหาร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนอันดับสุดทาย  
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ สังกะเพศ (2550, หนา 69) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานทักษะทางการบริหารมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธุ (2550, หนา 84) ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคดิเห็นของผูบริหารและคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ดานการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริชาติ ศิลาแยง (2557, หนา ง) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาล เมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ดานความรู
ความสามารถในการบริหาร อยูในระดับมาก  
  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสม มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค
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ขององคกร เชน การวางแผน การจัดองคกร การวางตัวบุคคลการอํานวยการสั่งการประสานงาน 
ประเมินผล และรายงาน มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ เปนที่ยอมรับของบุคลากร สามารถดัดแปลง หรือใชทรัพยากร
อยางเหมาะสามกับศักยภาพและขอจํากัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
เพ่ือความอยูรอด และการพัฒนางานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นําเอาสิ่งที่ผูรวมงานเสนอมาปรับปรุง
พัฒนาการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอเหตกุารณ และมีการบริหารงานไดสอดคลองกับสถานการณ 
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม และเทคโนโลย ีจากเหตุผลที่กลาวมา จึงทําใหคุณลักษณะผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานทักษะการบริหาร อยูใน
ระดับมาก  
   5.2.4 ผลการศกึษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินาถ บุญสง (2554, หนา 112) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน 
จังหวัดอุบลราชธาน ีผลการศึกษาพบวา ผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธาน ี
ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ (2552, หนา 91) ทําการศึกษา
เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมชุมชนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย อานนท 
นามเพ็ง (2550, หนา 166-167) ทําการศึกษาเรื่อง การมีส วนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด 
เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปดโอกาสใหชุมชน ไดเขามามีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาทองถ่ิน         
ซึ่งสงผลใหมกีารดําเนินการได สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน มีการเขามาชวยเหลือ 
หรือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือการรวมกิจกรรมใดๆ ในทุกระดับ มีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารดวยความสมัครใจ จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให
การมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 5.2.5 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ สายทอง บุญครองศิลป 
(2555, หนา จ) ไดศกึษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนา เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวม
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ของผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก  
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการการเรียนรูแกเด็กเล็ก ดังนั้นในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน
สภาพแวดลอมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตองคํานึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ 
มีความเหมาะสมและปลอดภัยแกเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะสงผลตอ
สุขภาพโดยตรงในการปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
สงเสริมความปลอดภัย ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยมีการแตงตั้ง
บุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวม เปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปดโอกาสใหบุคคล
ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนดานอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
โดยการวางแผนการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ การบํารุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ี การปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร การชวยดูแลและวางแผนในการรักษาความปลอดภัย และ
ทรัพยสินภายในอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการบริหารการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 อยางไรก็ตามผลของการศึกษาดังกลาว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินภา เชื้อคําเพ็ง 
(2550, หนา 74-76) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาคู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ดานการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากผูปกครองในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาคู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง   
  5.2.6 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก และอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อานนท นามเพ็ง (2550, 
หนา 166-167) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ แทน จันตะนะ (2549, หนา 67-70) ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการมีสวนรวม
ของผูปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 3 ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน ชนะสัตร ู(2549, หนา 69-72) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาํเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในโครงการหนึ่ ง อําเภอหนึ่ ง โรงเรียนในฝน 
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ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยางไรก็ตามผลของการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิรินาถ บุญสง (2554, หนา 112)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูดูแลเดก็และผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม
อยูในระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมมีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารงาน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย  
 อยางไรก็ตามผลของการศึกษาดังกลาว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิกามาศ เสงี่ยมแกว 
(2550, หนา 74-76) ทําการศึกษาเรื่องการนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา 
การมสีวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษานครสวรรค เขต 3 ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับปานกลาง จุฑารัตน ยะตะนัง (2556, 
หนา 79) ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมตามเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมตามเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับปานกลาง แสดงวาผูบริหารในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีการบริหารแบบมีสวนรวมสูงกวาผูบริหาร ในจังหวัดลําปาง 

 5.2.7 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร จรุงพันธ (2553, หนา 101) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหารที่สัมพันธกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวม ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี
ผลผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปารณทัตต แสนวิเศษ (2550, หนา 83) ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนบางประการที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีความสัมพันธทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ผดุงขวัญ บุตรสิน (2558, หนา 114) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับการดําเนินงาน
ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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จังหวัดปราจีนบุรี พบวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากทุกภาคสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุร ี
มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล คํานึงถึง           
การมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการศึกษาอยางเต็มที่ บทบาทหรือคุณลักษณะทางดานสังคมของผูบริหาร        
จึงเปนสิ่งสําคัญในการแสวงหาความรวมมือจากชุมชนหรือสังคม ผูบริหารตองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน รวมแกปญหาของชุมชน สามารถตอบสนองความตองการของสังคมใหเปนที่ยอมรับ
ในการจัดการศึกษาได กระบวนการมีสวนรวมจึงจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาศนูยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐาน การมีสวนรวมภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาและบริบทสังคมของตนท้ัง ดานวิถีชีวิต 
อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม ทรัพยากร ของชุมชน สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน 
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ทั้งน้ีในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษา
และบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.2.8 ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูบริหาร ดานที่มีอํานาจพยากรณสูงสุด ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ ดานทักษะทางการบริหาร 
ดานความเปนผูนําทางวิชาการ และดานวิสัยทัศน สามารถพยากรณสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 67.50 
โดยรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ (2552, หนา 92-94) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร
ทีส่งผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะทางสังคม ไดแก ความสามารถในการบริหารงาน 
มีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการประสานงาน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปารณทัตต แสนวิเศษ (2550, หนา 83) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
บางประการที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาได รอยละ 21.50 โดยมีคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาไดมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย พลายแดง (2557, หนา 88) 
ไดศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา คุณลักษณะ
ดานลักษณะทางสังคม ไดแก ความสามารถในการบริหารงาน มีมนุษยสัมพันธ ความสามารถ
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ในการประสานงาน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ผดุงขวัญ บุตรสิน 
(2558, หนา 114) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยรวมไดรอยละ 61.60 แสดงวา ดานความรูทางวิชาชีพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานภาวะผูนํา และ
ดานวิสัยทัศน สงผลตอการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะคุณลักษณะผูบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ดานทักษะทางการบริหาร 
ดานความเปนผูนําทางวิชาการ และดานวิสัยทัศน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร         
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
กับครูผูดูแลเด็กและคนทั่วไป มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ อยูเสมอ สามารถ
เขากับบุคคลในสังคมไดทุกระดับทั้งในและนอกองคการ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมมีความเปนมิตร 
สามารถประสานงานกับผูปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคสวนไดเปนอยางดี มีความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตามประเมินผลงาน การกําหนดเปาหมายเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และดานการรูจักปรับปรุงแกไข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงทําใหคุณลักษณะผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
มอํีานาจในการพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 67.50 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
    1) ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหาร ดานทักษะทางการบริหารมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม
กับสถานการณ ดังนั้น ผูบริหารควรพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห การใชวิจารณญาณ
ในการตัดสินใจ หรือการวินิจฉัยสั่งการโดยการไตรตรองที่เหมาะสม เลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นวาดีที่สุด 
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว และที่สําคัญผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเก่ียวของ
จากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานในดานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 
  2) ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย คือ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญดานการจัดกิจกรรมทางวิชาการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมี
การประสานความรวมมือระหวางผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาเด็ก 
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เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะเขามามี
สวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําโครงการพัฒนากิจกรรมดานวิชาการตางๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และการสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ในชุมชน นอกจากนี้ควรมกีารประชาสัมพันธงานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทราบอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรศึกษา คุณลักษณะผูบริหาร ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนดานหลักสูตร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดใกลเคียง 

  2) ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุดานคุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดใกลเคียง 
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 106                                 บัณฑิตวิทยาลัย      
                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
                                           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                          ๒4 มิถุนายน ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารยพรทิพย คําชาย 
 

สิ่งที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

  ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

125 
 

 

 

 (สําเนา) 
 
 
 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 106                                      บัณฑิตวิทยาลัย      
                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
                                               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๒4 มิถุนายน ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
 

สิ่งที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

  ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 (สําเนา) 
 
 
 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 106                                 บัณฑิตวิทยาลัย      
                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                           ๒4 มิถุนายน ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  ผูขวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 

สิ่งที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

  ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 (สําเนา) 
 
 
 
   
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 106                                บัณฑิตวิทยาลัย      
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
                                          อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                          ๒4 มิถุนายน ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  ดร.อรอุมา เจริญสุข 
 

สิ่งที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

  ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลกัษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 (สําเนา) 
 
 
 
 
   
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 106                                บัณฑิตวิทยาลัย       
                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                          อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                          ๒4 มิถุนายน ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน นางไอยรินทร ยอดอุดมนิพัทธ 
 

สิ่งที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

  ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 

 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว 223                       บัณฑิตวิทยาลัย   
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                   24  ตุลาคม  ๒๕๕7 
   

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................................จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
                   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา”   
 

 ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา”   
 

    บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้   
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

130 
 

 

 

(สําเนา) 
 

 
 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๑                     บัณฑิตวิทยาลัย  
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
                                      อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                            ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...........................................จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
                   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา”   
 

 ดวยนางวารุณ ีนิลงาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา”   
  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคณุอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
      
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 รายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อคนหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมยาตรา  จํานวน 3 คน  
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลาดปากคลองเจา  จํานวน 3 คน 
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองสวน  จํานวน 3 คน 
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางบอ  จํานวน 3 คน 
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระกาศ จํานวน 3 คน 
 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปร็ง จํานวน 3 คน 
 7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเปร็งราษฎรบํารุง จํานวน 3 คน 
 8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางกอบัว จํานวน 3 คน 
 9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส จํานวน 3 คน 
 10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จํานวน 3 คน 
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รายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลในการวิจัย 

 

1 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราคลองใหญ 27 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคลองประเวศ 

2 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดเปรง 28 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางกรูด 

3 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราลาดน้ําขาว 29 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลาดบัวขาว 

4 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเจา 30 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธาธรรม 

5 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแพงพิทยาภูมิ 31 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกลางราษฎรบํารุง 

6 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราหลวงแพง 32 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสนภูดาษ 

7 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดคูเกษมสโมสร 33 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานคลองสอง 

8 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยธารา 34 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานเนินไร 

9 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดเที่ยงพิมลมุข 35 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองเสือ 

10 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะ 36 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดนานอย 

11 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดแพรกนกเอ้ียง 37 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอนขี้เหล็ก 

12 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดบางปลานัก 38 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอนทานา 

13 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบางไผ 39 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาง 

14 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบางกะไห 40 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาดกระทิง 

15 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบางปรง 41 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทากระดาน 

16 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระ 42 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปรงเกตุ 

17 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานวนทาแครง 43 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอิสาน 

18 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กคายพลทหารราบที่สิบเอ็ด 44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณเตมีย 

19 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กโสธร 45 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสมอเอก 

20 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนามแดง 46 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแคราย 

21 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบางแกว 47 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราปากคลองสิบเจ็ด 

22 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กคลองนา 48 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบึงเทพยา 

23 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดบางเกลือ 49 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางไทร 

24 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กคลองขวาง 50 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกาะไร 

25 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กสามแยก 51 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราคลองสิบแปด 

26 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสะแกโดด
ประชาสรรค 

52 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธอุดมวิหาร 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 
  สูตร   IOC = ∑ R / N  
 
  เม่ือ    ∑ R แทน     ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
        N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหม
ใหดีขึ้น 
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แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานคุณลักษณะของผูบริหาร 

 

ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนที่ 1-5) 

 

รวม คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 1) ดานทักษะทางการบริหาร         

1. ผูบริหารมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน
ดานการจัดการศึกษาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารนําเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย 
มาปรับใชในการบริหารใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมคีณุภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารมีวิธีการบริหารงานอยางเปนระบบ  
มีวิธีการวัดประเมินผล 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารสามารถนําเอาภาพรวมที่เปนจุดเดน
และจุดดอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาเปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารสามารถบริหารงานไดสอดคลองกับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงของกระแส
สังคม และมีการนําเทคโนโลยมีาใช 
ในการบริหารงาน 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8  
ใชได 

6. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ 
ทีเ่หมาะสมกับสถานการณ  

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

8. ผูสามารถนําเอาสิ่งท่ีผูรวมงานเสนอมาปรับปรุง
พัฒนาการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอ
เหตุการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2) ดานการมีความคิดสรางสรรค         
9. ผูบริหารมีความคิดริเริ่มในการวางแผน 

การปฏิบัติงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
10. ผูบริหารมคีวามคิดอิสระ และสรางผลงานใหมๆ 

อยางตอเนื่อง 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
11. ผูบริหารคิดคนงาน/กิจกรรมที่หลากหลาย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12. ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีใหมๆ  มาใช 
ในการพัฒนางานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13. ผูบริหารมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณและตามความเหมาะสม 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

14. ผูบริหารเปนผูริเริ่มบุกเบิกงานเพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเกิดการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอ
เหตุการณ 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

15. ผูบริหารสามารถดัดแปลง หรือใชทรัพยากร
เหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัดของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16. ผูบริหารแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใช 
ในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนที่มุงสู 
ความเปนผูนําทางวิชาการ 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 3) ดานการมีมนุษยสัมพันธ         
17. ผูบริหารเปนผูที่มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
18. ผูบริหารสามรถปรับตัวเขากับผูรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19. ผูบริหารมีน้ําใจและใหความชวยเหลือ 
ผูใตบังคับบัญชาตามสมควรแกโอกาส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20. ผูบริหารใหคําปรึกษา คําแนะนํากับ 
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21. ผูบริหารเอาใจใส ทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
22. ผูบริหารสามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. ผูบรหิารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองชมเชย 
เมื่อผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ  

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

24. ผูบริหารเคารพสิทธิ เสรีภาพ และยอมรับ
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 4) ดานความเปนผูนําทางวิชาการ         

25. ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับหลักสูตร และการจัด
การศกึษาสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

26ใ ผูบริหารมีการนิเทศ ชี้แนะเก่ียวกับการจัดหลักสตูร 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

27. ผูบริหารมีกรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29. ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อ
ใชสื่อ และนวัตกรรมทางการศกึษาอยางมีระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

30. ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31. ผูบรหิารสนับสนุน สงเสริมการสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

32. ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจําวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 5) ดานการมีวิสัยทัศน         
33. ผูบริหารมีภาพที่คาดหวังในอนาคตชัดเจน

เก่ียวกับการจัดการศึกษาของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34. ผูบริหารมุงหวังความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สูความเปนเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและ
เปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทีส่อดคลองกับนโยบายองคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารสามารถวิเคราะห และคาดการณ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37. ผูบริหารรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดานที่มี
ผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
38. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 

เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

39. ผูบริหารมักใชโอกาสในการประชุมหรือพบปะ
กับบุคลากรเพื่อรวมพิจารณาถึงอนาคตของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการทํางานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. ผูบริหารมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปได
มากกวาสิ่งที่เปนไปไดยาก 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 

แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

 

ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
1 การมีสวนรวมในการเสนอแนะใหขอคิดเก่ียวกับ

การจัดตั้ง ยาย รวม ยุบ เลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

2 การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 การมีสวนรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานตางๆ ใหไดคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

4 การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

5 การมีสวนรวมในสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
7 การมีโอกาสตรวจสอบการใชงบประมาณประจําป     

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 การรวมใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 

9 การรวมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นตอ 
การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10 การชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทองถิ่นทราบอยางทั่วถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 

 2) ดานการบริหารงานบุคคล         
11 การมโีอกาสรวมในการวางแผน กําหนด 

กรอบอัตรากําลังบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

12 การมีสวนรวมเสนอแนะใหขอคิดเห็นในการสรรหา/ 
เลือกสรรครูและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13 การมีสวนรวมใหคําแนะนําในการกําหนด
หลักเกณฑและคุณสมบัติในการสรรหาครูที่ปฏิบัติ
หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14 การสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งใน และนอกสถานที่
ทานรวมวางแผน การพัฒนาครูและบุคลากร 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 การมีสวนรวมวางแผน การพัฒนาครูและ
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 การใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผูดูแลเด็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

18 การรวมกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ของครูและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

19 การรวมประเมินผลการปฏิบัติการของครู 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 การรวมสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและ
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัย 
        

21. การรวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 

22. การรวมในการวางแผนการใชประโยชนจากอาคาร
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเกิดประโยชน
และความคุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. การรวมในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 

24. การรวมดูแล ตรวจสอบอาคาร สถานที่อยูเสมอ
เพ่ือความปลอดภัยของเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25. การรวมใหคําแนะนํา เสนอแนะการวางแผน 
การรักษาความปลอดภัยใหกับเด็กเล็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26. การรวมดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

27. การชวยแนะนําวิธีการดูแลความปลอดภัยทรัพยสิน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

28. การรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณของศนูยพัฒนา 
เด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เชน โตะ 
ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29. การรวมสนับสนุนแรงงาน เพ่ือชวยพัฒนาปรับปรุง
อาคาร สถานที่ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

30. การรวมสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสตูร         
31. การรวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

32. การรวมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
33. การรวมในการพัฒนาหลักสูตรศนูยพัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
34. การรวมใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม 

การพัฒนาเด็ก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35. การมีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนสื่อ วัสดุ 
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36. การมีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกใหครู
และเด็กในการใชแหลงเรียนรูเพ่ือการเรียน 
การสอน 

+1 +1 -1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

37. การมีสวนรวมในการใหขอมูลเพ่ือจัดทําสารสนเทศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. การรวมเปนวิทยากรหรือสรรหาผูมีความรู 
ความชํานาญสาขาตางๆ มาเปนวิทยากร 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

39. การสนับสนุนและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. การรวมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 

-1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

คุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้ตองการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนคือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
  ตอนที ่2 ปจจัยดานคุณลักษณะเพ่ือทราบคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวม
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวสังเคราะห
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร 
     ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
 3. ขอความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงโดยคําตอบของทาน
จะนําไปสรุปผลการศกึษาคนควาในลักษณะภาพรวมไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอทานหรือ
ผูอื่นทั้งทางตรงและทางออมแตประการใดหากแตจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงขอความอนุเคราะหไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ 
 หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ดวยดี
และขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

นางวารุณี นิลงาม 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน    หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 

1.  เพศ 
  ชาย      หญิง 

 
2.  อาย ุ
   20-30 ป              31-40 ป 
   41-50 ป              มากกวา 50 ปขึ้นไป 
 
3.  ระดับการศึกษา 
   ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตร ี
  ปริญญาโทหรือสูงกวา  
 
4.  ตําแหนงปจจุบัน 
  ผูดูแลเด็ก   
  คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
    
5. ประสบการณในการทํางาน 
  1-2 ป  3-4 ป 
  5-6 ป  7-8 ป 
  9 ปขึ้นไป  
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ตอนท่ี 2  ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
             ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองที่ตรงกับคุณลักษณะผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวม 

ของชุมชนในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโดยถือเกณฑดังนี ้
 

 5  หมายถึง  ทานมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  ทานมีความเห็นดวยในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ทานมีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ทานมีความเห็นดวยในระดับนอย 
 1  หมายถึง  ทานมีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานทักษะทางการบริหาร      

1. ผูบริหารมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน 
ดานการจัดการศึกษาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

2. ผูบริหารนําเทคนิค วิธีการ ที่หลากหลายมาปรับใช 
ในการบริหารใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคณุภาพ 

     

3. ผูบริหารมีวิธีการบริหารงานอยางเปนระบบ มีวิธีการ 
วัด ประเมินผล 

     

4. ผูบริหารสามารถนําเอาภาพรวมที่เปนจุดเดน และ 
จุดดอยของศนูยพัฒนาเด็กเล็กมาเปนประโยชน 
ในการพัฒนาคณุภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

5. ผูบริหารสามารถบริหารงานไดสอดคลองกับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม  
และมีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารงาน 

     

6. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

7. ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจทีเ่หมาะสม 
กับสถานการณ  

 
 

    

8. ผูสามารถนําเอาสิ่งที่ผูรวมงานเสนอมาปรับปรุง
พัฒนาการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอเหตุการณ 
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานความคิดสรางสรรค      
9. ผูบริหารมีความคิดริเริ่มในการวางแผนการปฏิบัติงาน

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

10. ผูบริหารมีความคิดอิสระ และสรางผลงานใหมๆ  
อยางตอเนื่อง 

     

11. ผูบริหารคิดคนงาน/กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

12. ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช 
ในการพัฒนางานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

     

13. ผูบริหารมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได 
ตามสถานการณและตามความเหมาะสม 

     

14. ผูบริหารเปนผูริเริ่มบุกเบิกงานเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการทํางานไปสูความกาวหนาทันตอเหตุการณ 

     

15. ผูบริหารสามารถดัดแปลง หรือใชทรัพยากรเหมาะสม
กับศักยภาพและขอจํากัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

16. ผูบริหารแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใช 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงสู 
ความเปนผูนําทางวิชาการ 

     

ดานมนุษยสัมพันธ      
17. ผูบริหารเปนผูที่มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส      
18. ผูบริหารสามรถปรับตัวเขากับผูรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 
     

19. ผูบริหารมีน้ําใจและใหความชวยเหลือผูใตบังคบั 
บัญชาตามสมควรแกโอกาส 

     

20. ผูบริหารใหคําปรึกษา คําแนะนํากับผูใตบังคับ 
บัญชาดวยความเต็มใจ 

     

21. ผูบริหารเอาใจใส ทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชา      
22. ผูบริหารสามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     

23. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองชมเชย 
เมื่อผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ  
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานมนุษยสัมพันธ (ตอ)       
24. ผูบริหารเคารพสิทธิ เสรีภาพ และยอมรับ

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 
     

ดานผูนําทางวิชาการ      
25. ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับหลักสูตร และการจัด

การศกึษาสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

26. ผูบริหารมีการนิเทศ ชี้แนะเก่ียวกับการจัดหลักสูตร 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง 

     

27. ผูบริหารมีกรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

28. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง 

     

29. ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อ 
ใชสื่อ และนวัตกรรมทางการศกึษาอยางมีระบบ 

     

30. ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการอยูเสมอ 

     

31. ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมการสรางบรรยากาศ 
ทางวิชาการในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

32. ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนสวนหนึ่งของ 
การปฏิบัติงานประจําวัน 

     

ดานวิสัยทัศน      
33. ผูบริหารมีภาพที่คาดหวังในอนาคตชัดเจนเก่ียวกับ 

การจัดการศึกษาของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

34. ผูบริหารมุงหวังความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสู
ความเปนเลิศ 

     

35. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและเปาหมาย 
ในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทีส่อดคลองกับ
นโยบายองคกร 
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานวิสัยทัศน (ตอ)      
36. ผูบริหารสามารถวิเคราะห และคาดการณ 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางถกูตอง 
     

37. ผูบริหารรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดานที่มี
ผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

38. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 
เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

     

38. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 
เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

     

39. ผูบริหารมักใชโอกาสในการประชุม หรือพบปะกับ
บุคลากร เพ่ือรวมพิจารณาถึงอนาคตของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการทํางานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

40. ผูบริหารมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งที่นาจะเปนไปได
มากกวาสิง่ที่เปนไปไดยาก 
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ตอนท่ี 3  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
            องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองท่ีตรงกับการมีสวนรวมของทานในการจัดการศกึษา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล โดยถือเกณฑดังนี้ 
 5  หมายถึง  การมีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  การมีสวนรวมในระดับมาก 
 3  หมายถึง  การมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  การมีสวนรวมในระดับนอย 
 1  หมายถึง  การมีสวนรวมในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับการมีสวนรวม 

มาก 
ที่สุด 

มาก  ปาน 
 กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
41. การมสีวนรวมในการเสนอแนะใหขอคิดเก่ียวกับ 

การจัดตั้ง ยาย รวม ยุบ เลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

42. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

43. การมีสวนรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานตางๆ ใหไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

44. การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

45.  การมีสวนรวมในสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

46. การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

     

47. การมีโอกาสตรวจสอบการใชงบประมาณประจําป
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

48. การรวมใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

49. การรวมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นตอ 
การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

50. การชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทองถิ่นทราบอยางทั่วถึง 
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ขอท่ี 
การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานบุคคล      
51. การมโีอกาสรวมในการวางแผน กําหนดกรอบ

อัตรากําลังบุคลากรในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

52. การมีสวนรวมเสนอแนะใหขอคดิเห็นในการสรรหา/
เลือกสรรครู และบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

53. การมีสวนรวมใหคําแนะนําในการกําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติในการสรรหาครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

     

54. การสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาศกัยภาพทั้งใน และนอกสถานที่ 

     

55. การมีสวนรวมวางแผน การพัฒนาครูและบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

     

56. การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 

     

57. การใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนของครผููดูแลเด็ก 

     

58. การรวมกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ของครูและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

59. การรวมประเมินผลการปฏิบัติการของครู 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

60. การรวมสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและ 
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย      
61. การรวมใหคําแนะนํา หรือรวมวางแผนการกอสราง 

ซอมแซม ปรับปรุงอาคารภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

62. การรวมในการวางแผนการใชประโยชนจากอาคาร
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหเกิดประโยชน
และความคุมคา 

     

63. การรวมในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ขอท่ี 
การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ตอ)      
64. การรวมดูแล ตรวจสอบอาคาร สถานที่อยูเสมอ 

เพ่ือความปลอดภัยของเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

65. การรวมใหคําแนะนํา เสนอแนะการวางแผน 
การรักษาความปลอดภัยใหกับเด็กเล็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

66. การรวมดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

67. การชวยแนะนําวิธีการดูแลความปลอดภัย
ทรัพยสินภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

68. การรวมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เชน  
โตะ ถังดับเพลิง ชั้นเก็บของ 

     

69. การรวมสนับสนุนแรงงาน เพ่ือชวยพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

70. การรวมสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

     

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      
71. การรวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานวิชาการ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

72. การรวมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

73. การรวมในการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
74. การรวมใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม             

การพัฒนาเด็ก 
     

75. ทานมีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนสื่อ วัสดุ  
อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอน 

     

76. การมีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกใหครูและ
เด็กในการใชแหลงเรียนรูเพ่ือการเรยีนการสอน 
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ขอท่ี 
การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร (ตอ)      
77. การมีสวนรวมในการใหขอมูลเพ่ือจัดทําสารสนเทศ 

พัฒนาเด็กเล็ก 
     

78. การรวมเปนวิทยากรหรือสรรหาผูมีความรู 
ความชํานาญสาขาตางๆ มาเปนวิทยากร 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

79. การสนับสนุนและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

70. การรวมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางวารุณ ีนิลงาม  
วันเดือนปเกิด 14 ตุลาคม 2520 
สถานท่ีเกิด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่อยู 16/1 หมู 3 ตําบลคลองเปรง อําภอเมืองฉะเชิงเทรา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตําแหนงหนาที่การงาน นักบริหารการศึกษา ระดับ 7 
สถานท่ีทํางาน องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2542 
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