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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา  อาจารยท่ี
ปรึกษาหลัก ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบ
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วิจารณผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห
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ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบคุณ คุณพอคุณแมและพี่ ๆ นองๆ ทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัย
เสมอมา 
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด
บุพการี บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษา
และประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้  
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 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารในสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5  2) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการ

จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 กลุมตัวอยาง คือ

ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร หัวหนาฝายบุคคล และพนักงานครู จํานวน 172 คน เคร่ืองมือ    

ท่ีใช เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) สถิติท่ีใชในการวิ เคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา

สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบข้ันตอน Stepwise  

 ผลการวิจัยพบวา   

1. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล

กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในภาพรวม ท้ัง 10 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ รองลงมา 

ดานบทบาทเปนผูนําองคการ และนอยท่ีสุดดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ตามลําดับ 

2. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในภาพรวม 

ท้ัง 7 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานการกําหนดโครงสราง รองลงมาดานการกําหนดบุคลากร และนอยท่ีสุด ดานการ

กําหนดแผนงานหรือและระบบตาง ๆ ตามลําดับ  

3. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล

กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในภาพรวม ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนผูเผยแพร

ขอมูลขาวสาร, บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร และบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ สามารถ

รวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน ไดรอยละ 79.7 
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 The purposes of this research were: 1) to study the role of administrators in early 

childhood education under municipal school in region 5, 2) to study the teaching and learning in 

early childhood under municipal school in region 5 and, 3) to study the role of the executive to 

influence the teaching and learning in early childhood under municipal school in region 5.         

A sample was selected from the principal, deputy, chief executive, personally and teachers total 

172 person. The instrument used was a questionnaire. The statistics used in the analysis are the 

frequency, Percentage, average, the standard deviation and multiple regression analysis stepwise. 

 The results of the study were as follows:  

 1. Executive roles that affect the teaching and learning in early childhood under 

municipal school in region 5 in overall was a high level and consider in each aspect on many 

level. By side with the highest average is the symbolic role of the organization, Minor roles as 

leaders and minimal role as a bargaining. 

 2. Management of early childhood education under municipal school in region 5 in 

overall, including seven aspects was the high level and consider in each aspect on many level.    

By side with the highest average is the defining structure after that personnel and then the plan or 

system prescribed. 

 3. Executive roles that affect the teaching and learning in early childhood under 

municipal school in region 5. Overall of side images are the roles of entrepreneur, role of 

publisher of information, role of resource allocation and the role of buildup relationships.         

The predictors of teaching was at 79.7 percent. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคู
คุณธรรม โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราท่ี 49 บัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิและเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 กําหนดวา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ท้ังนี้การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 5) 
 สาระในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นนําไปสูพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทใน
การกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ไดมุงใหการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของประเทศ กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมาตรา 39 ระบุวาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545 หนา 24) การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management 
: SBM) ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานและสามารถพัฒนาตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 6-7)  
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาปฐมวัยมีความหลากหลาย แตจากแนวคิดใหม
ของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีผลทําใหการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการไดกลายมาเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ีผูเรียนสามารถได
เรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดรอบดานไปพรอมกันขณะเรียนรูไดดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรูไดอยาง
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ตอเนื่อง ตลอดชีวิตใหเด็กไดเขามามีสวนรวมกําหนดบทบาทหนาท่ีของตนหรือท่ีเรียกวา “การให
เด็กเปนศูนยกลางในการเรียน” (กวิน เสือสกุล, 2543 หนา 9)  
 การศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาระดับหนึ่งในสังคมไทย ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหความสนใจแตยังไมอาจกลาวไดวาใหความสําคัญเพราะการศึกษาปฐมวัยข้ึนอยูกับ
ความตองการของสังคมและชุมชน ไมใชการศึกษาภาคบังคับท่ีทุกคนตองไดรับ ตางกับในหลายๆ 
ประเทศ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542 หนา 9) ในความเปนจริงแลว การศึกษาในระดับปฐมวัยมี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเด็กเปนอนาคตของชาติ การศึกษาหาความรูจะตองเร่ิมต้ังแตปฏิสนธิ จนถึง
วัยกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซ่ึงอยูในวัย 0-6 ป ท้ังนี้เนื่องจากเด็กในวัย 0-2 ป หรือท่ี
เรียกวาวัยทารกควรไดรับการเล้ียงดูอบรมกลอมเกลาจากครอบรัวอยางใกลชิดเพราะเปนชวงท่ีเดก็มี
พัฒนาการอยางรวดเร็วในทุกดาน เพื่อปูพื้นฐานชีวิตท่ีดีใหแกเด็ก ใหมีโอกาสไดรับการเสริมสราง 
การพัฒนาในทุกดานเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและเปนจุดเร่ิมตน
ของการศึกษาในระดับตอไป รวมท้ังเปนการเตรียมตัวท่ีจะเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพราะจะสงผลท่ีดีตอ
เด็กเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรเร่ิมต้ังแตชวงวัยเด็ก ซ่ึงการ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังนี้จากพัฒนาการของเด็กวัย 4 – 6 ป เปนระยะท่ีเด็กมี
พัฒนาอยางรวดเร็ว การสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กจึงเปนส่ิงสําคัญ (นิตยา สุวรรณศรี, 2540 หนา 
35) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะตองยึดหลักการอบรมเล้ียงดูควบคูกับการจัดการศึกษา โดย
คํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคนท้ังเด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและ 
เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมท้ังการส่ือสารและการเรียนรู
หรือเด็กท่ีมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได เพื่อใหเด็กไดพัฒนาในทุกดาน
อยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการการเลนและกิจกรรมท่ีเปนประสบการณตรง
ผานประสาทสัมผัสท้ังหา ใหเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธท่ีดี 
ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเด็กแตละคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของกาพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เปนคนดีและคนเกงของ
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 หนา 8) ซ่ึงในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองใช
หลักการบริหารจัดการเชนเดียวกับการบริหารหรือดําเนินกิจการตาง ๆ ท่ีตองมีการดําเนินงานให
เปนระบบครบวงจร ซ่ึงประสิทธิภาพของโรงเรียนนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการไมวาจะ
เปนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ 
ตาง ๆ แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือบุคลากร ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรดานอ่ืน ๆ ลวนมี
อิทธิพลท่ีสําคัญตอคุณภาพของเด็กนักเรียนท้ังส้ิน (สุนิสา ประวิชัย, 2548) ซ่ึงผูบริหารโรงเรียน 
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ควรมีบทบาทในการเปนผูมีวิสัยทัศน สรางจิตสํานึกในดานทิศทางและเปาหมาย มีความคาดหวัง
ในครูและบุคลากรโดยเฉพาะผูเรียน ใหความสําคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามดูแล
การปฏิบัติงานและจูงใจครูและบุคลากรใหพยายามทําใหดีท่ีสุดตามแนวนโยบายของรัฐ (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน, 2543 หนา 8) 
 โดยสวนใหญปญหาของเด็กปฐมวัยมักจะเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ ซ่ึงจะเปนลักษณะของการปรับตัวตอสภาพแวดลอม ถาเด็กไดเรียนรูจากส่ิงแวดลอม
อยางไมเหมาะสมโดยขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมหรือผูเล้ียงดูแลวนั้น ก็อาจจะกอใหเกิดปญหา
ทางพฤติกรรมข้ึนอยางงายดาย ตลอดท้ังสภาวการณทางสังคมในปจจุบันมีส่ิงลอแหลมตอการเกิด
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม พอแมมีทัศนคติตอเทคโนโลยีคอนขางมาก โดยเนนท่ีวัตถุมากกวาการมี
ปฏิสัมพันธกับเด็กโดยตรง ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความเขาใจในพัฒนาการและมีวิธีการเล้ียงดูท่ี
ไมเหมาะสม ส่ิงเหลานี้มีผลตอปญหาพฤติกรรมและอารมณของเด็กท้ังส้ิน (น้ําพลอย  อวมกระโทก, 2553) 
 การแกปญหาของเด็กปฐมวัยตองมาจากการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงถือวา
บทบาทของผูบริหารนั้นมีความสําคัญท่ีสุดตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดังท่ี 
ประทวน บุญรักษา (2555 หนา 6) กลาวไววา ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบความกาวหนาทางวิชาการ
ของสถานศึกษาซ่ึงเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีต้ังข้ันมาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรู มีทักษะ เจตคติและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงการเปนผูนํา
ทางวิชาการนี้จะตองมีข้ึนต้ังแตระดับตัวเอง เพื่อเปนแบบอยางแกผูอื่น และระดับสถาบันตอง
สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาความรู และรูจักผลิตและใชงานวิจัยมาใชประโยชนทาง
การศึกษา และสรางจริยธรรมทางวิชาการใหเกิดข้ึนและฝงแนนในจิตใจจนกลายเปนคุณธรรม
สําหรับองคการ นอกจากนี้ความเปนผูนําทางวิชาการจะตองมุงไปที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนเปนจุดหมายสูงสุด ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลหลักท่ีจะนําองคการไปสู
ความสําเร็จไดตามเปาหมายเปนอยางดี ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเขาใจหัวใจของการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนอยางดี ควรเปนผูช้ีแนะบังคับบัญชาส่ือสาร และประสานงานใหบุคคลในหนวยงานมี
ความเขาใจในแผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแสวงหาความรวมมือ และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ซ่ึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญกับความสําเร็จในการบริหารงาน 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะสงผลไปถึง
เปาหมายของการดําเนินงานดวย ถาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและพฤติกรรมการบริหารท่ี
เหมาะสมถูกตองตามหลักการบริหารที่ดีแลว การบริหารจะไดรับความรวมมือ รวมใจจากบุคลากร
อยางเต็มกําลังความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540 หนา 17) 
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 สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เปนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประกอบดวย 4 จังหวัด 
ไดแก โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มี 16 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
เพชรบุรี มี 14 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม มี 8 โรงเรียน และโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร มี 10 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 48 โรงเรียน 
 การปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของเทศบาลไดมีการดําเนินงาน และพัฒนาการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 70 ป ในสวนของการจัดการศึกษาซ่ึงมี
สํานักประสานและพัฒนาจัดการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทย เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีในการกํากับดูแล และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(อาทิตยา ศกุนะสิงห, 2552 หนา 6) แตการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลก็ยังพบปญหา
ดังท่ี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยสรุปไว ดังนี้ 
 1. ปญหาดานปจจัย ไดแก ผูบริหารบางสวนยังขาดภาวะผูนํา โดยไมไดนําความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการไปใชใหเกิดความสําเร็จตอการจัดการศึกษา ครูปฏิบัติการสอน
ยังไมไดใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพ ครูมีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการ
สอนมากเกินไป อัตราสวนครูตอนักเรียนไมสมดุล ส่ือการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 
และไมเอ้ือตอการเรียนรู 
 2. ปญหาดานกระบวนการ ไดแก การจัดกิจกรรมและนําเทคนิควิธีการ ความรูความ
เขาใจและส่ือมากระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ ไมไดนําภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาสม มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนนอย 
 3. ปญหาดานผลผลิต ไดแก ผูเรียนยังไมสามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบ และ            
มีความคิดรวบยอด ประเมินคาความนาเช่ือถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดีขอเสีย ความถูกผิดระบุ
สาเหตุ คนหาคําตอบหรือมีความคิดจินตนาการคาดการณกําหนดเปาหมายและมีวิสัยทัศนได 
นอกจากนั้นผูเรียนยังไมมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 จากสภาพปญหาดังกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรจะบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน ผูศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทผูบริหารท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ใหมีบทบาทใน
การสนับสนุนใหมีทิศทางไปในทางเดียวกัน เปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและนําไปสูการ
กําหนดนโยบายและกรอบแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปน
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอไป 
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1.2 ขอคําถามในการวิจัย 
 1. บทบาทผูบริหารมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เปนอยางไร 
 2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
เปนอยางไร 
 3. บทบาทของผูบริหารมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 หรือไม 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 5 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 5 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัด
เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 บทบาทผูบริหารมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดเลือกแนวคิด
บทบาทผูบริหารของวิโรจน สารรัตนะ (2546 หนา 5-7 อางถึงใน มินทซเบิรก (Mintzberg, 1973) 
มาเปนประเด็นศึกษาในดานตัวแปรอิสระ และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของ
แมคคินซีย (Mckinsey 7-S, 1980) เปนประเด็นศึกษาในดานตัวแปรตาม ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : แนวคิดบทบาทของผูบริหารของ วิโรจน สารรัตนะ (2546 หนา 5-7)  
 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของ แมคคินซีย (Mckinsey 7-S, 1980) 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลการวิจัยจะเปนขอมูลและแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบทบาทของผูบริหารที่มีตอ
กระบวนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
 3. สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการนําเอาหลักการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการกําหนดนโยบายและการวางแผน 

บทบาทของผูบริหาร
(วิโรจน สารรัตนะ, 2546 หนา 5-7) 

 
1. บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ  
2. บทบาทเปนผูนําองคการ  
3. บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ  
4. บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล  
5. บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร  
6. บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ  
7. บทบาทเปนผูประกอบการ  
8. บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน  
9. บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร  
10. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง  

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(แมคคินซีย, Mckinsey 7-S, 1980) 

 
1. การกําหนดโครงสราง  
2. การกําหนดกลยุทธ  
3. การกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ  
4. การกําหนดรูปแบบการบริหาร  
5. การกําหนดบุคลากร  
6. การกําหนดทักษะฝมือ  
7. การสรางจิตสํานึกรวม  
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1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เปนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี 16 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี มี 14 โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม มี 8 โรงเรียน และโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร มี 10 
โรงเรียน รวมโรงเรียนท้ังส้ิน 48 โรงเรียน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 48 คน รอง
ผูบริหาร จํานวน 108 คน ฝายบุคคลหรือหัวหนาฝายบุคคล และพนักงานครู จํานวน 2,260 คน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2546 หนา 5-7 อางถึงใน มินทซเบิรก (Mintzberg, 1973)               
10 บทบาท ไดแก 1) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or figurehead) 2) บทบาทเปน
ผูนําองคการ (Leader) 3) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) 4) บทบาทเปนผูกํากับติดตาม
ผล (Monitor) 5) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) 6) บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ 
(Spokesperson) 7) บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 8) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน 
(Disturbance handler) 9) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) และ 10) บทบาทเปนนักเจรจา
ตอรอง (Negotiator)  
 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของแมคคินซีย 
(Mckinsey 7-S, 1980) 7 ประการ ไดแก 1) การกําหนดโครงสราง (Structure) 2) การกําหนดกลยุทธ 
(Strategy) 3) การกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ (Systems) 4) การกําหนดรูปแบบการบริหาร 
(Style) 5) การกําหนดบุคลากร (Staff) 6) การกําหนดทักษะฝมือ (Skills) และ 7) การสรางจิตสํานึก
รวม (Shared values) 
 3. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 พื้นท่ีท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงอยูในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
 4. ขอบเขตดานเวลา 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 
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1.8 นิยามศัพทเฉพาะ  
 บทบาทผูบริหาร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลตาม
สถานภาพตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย 10 บทบาท คือ 1) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic 
or figurehead) 2) บทบาทเปนผูนําองคการ (Leader) 3) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) 
4) บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) 5) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) 
6) บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (Spokesperson) 7) บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 8) 
บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (Disturbance handler) 9) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) 
10) บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) 
 บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or figurehead) หมายถึง บทบาทท่ีแสดง
ถึงลักษณะเฉพาะตัวของผูบริหาร เปนสัญลักษณของหัวหนาในการใชหลักเกณฑเพื่อกําหนดสังคม
ขององคการ แรงจูงใจ กฎหมาย และพิธีการในหนาท่ีตาง ๆ 
 บทบาทเปนผูนําองคการ (Leader) หมายถึง บทบาทความสัมพันธระหวางผูบริหารกับ
ผูใตบังคับบัญชา มุงการอํานวยการ จูงใจ การติดตอส่ือสาร การควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว ผูบริหารเปนผูกําหนดสภาพตาง ๆ เชน กําหนดงานใหทํา การกระตุน ซักถาม
ในกิจกรรมตาง ๆ 
 บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) หมายถึง บทบาทการติดตอกับผูบริหารระดับ
เดียวกัน บุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอกองคการเพื่อใหไดขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอองคการ 
 บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) หมายถึง ผูบริหารตองแสวงหาและรับรูขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดพัฒนาองคการและสภาพแวดลอมขององคการ รับ
ขอมูลขาวสารเขามาสูองคการในรูปแบบการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคการ เหตุการณ
ภายนอกความคิดเห็นและแนวโนมตาง  ๆ  ผูบริหารใชขอมูลขาวสารเพื่อตรวจสอบความ
เปล่ียนแปลง วิเคราะหสภาพปญหาและโอกาส 
 บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) หมายถึง ผูบริหารตองนําขอมูล
ขาวสารจากภายนอกเขาสูองคการและนําขอมูลขาวสารภายในจากผูใตบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งสู
คนอ่ืน ๆ 
 บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (Spokesperson) หมายถึง ผูบริหารตองถายทอดขอมูล
ขาวสารสูบุคคลภายนอกท่ีหลากหลาย ผูบริหารตองแสดงความสามารถในทางสัมพันธกับชุมชน
ประชาสัมพันธองคการของตนเอง 
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 บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิมและ
ออกแบบควบคุมการเปล่ียนแปลงในองคการ ผูบริหารตองทําการวิเคราะหสภาพปญหาและโอกาส
อยางตอเนื่อง เม่ือพบสภาพการณท่ีตองปรับปรุงผูบริหารตองกําหนดโครงปรับปรุงโดยจัดลําดับ
ความสําคัญตามการตัดสินใจและกิจกรรมตาง ๆ 
 บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (Disturbance handler) หมายถึง บทบาทท่ีผูบริหารตอง
แกปญหา เม่ือองคการเผชิญส่ิงรวบกวนหรือความวุนวายท่ีไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล ซ่ึงความ
วุนวายตาง ๆ มักเกิดจากความขัดแยงระหวางผูใตบังคับบัญชา ความขัดแยงระหวางผูบริหารกับ
องคกรอ่ืน 
 บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) หมายถึง ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรใหแกสวนตาง ๆ ในองคการตามจุดท่ีตองการ ผูบริหารตองควบคุมดูแลระบบโดย
อาศัยการจัดสรรทรัพยากร 
 บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) หมายถึง ผูบริหารรับผิดชอบในการเปนผูแทน
ขององคการในฐานะผูเจรจาท่ีสําคัญกับบุคคลอ่ืนหรือองคการอื่น เพื่อใหส่ิงท่ีเปนประโยชนตอ
องคการ ผูบริหารตองกระตุนตนเองอยูเสมอเม่ือองคกรเก่ียวของกับกิจกรรมการเจรจาตอรองกับ
องคการอ่ืน 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ใหมีความ
สมบูรณในทุกดาน โดยมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยใน 7 ประการ คือ 1) 
การกําหนดโครงสราง (Structure) 2) การกําหนดกลยุทธ (Strategy) 3) การกําหนดแผนงานหรือ
ระบบตาง ๆ (Systems) 4) การกําหนดรูปแบบการบริหาร (Style) 5) การกําหนดบุคลากร (Staff) 6) 
การกําหนดทักษะฝมือ (Skills) และ 7) การสรางจิตสํานึกรวม (Shared values) 
 การกําหนดโครงสราง (Structure) หมายถึง กระบวนการหรือการจัดระบบระเบียบโดยมี
การรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคท่ีต้ังไว 
 การกําหนดกลยุทธ (Strategy) หมายถึง กระบวนการอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริหาร
กําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
 การกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ (Systems) หมายถึง การปฏิบัติงานตามกลยุทธ
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 การกําหนดรูปแบบการบริหาร (Style) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร 
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 การกําหนดบุคลากร (Staff) หมายถึง กระบวนการกําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือก
และจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
 การกําหนดทักษะฝมือ (Skills) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลใน
องคการ 
 การสรางจิตสํานึกรวม (Shared values) หมายถึง คานิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือรวมกัน
โดยสมาชิกขององคกรท่ีไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากร
และผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรมองคกร 
 ผูบริหาร หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานตําแหนงบริหารในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 หมายถึง โรงเรียนท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย ท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ใน 4 จังหวัด ไดแก โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงอยูในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ซ่ึงในบทนี้จะเปนการรวบรวมเอกสาร 
รายงาน และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
  2.1.1 ความหมายของบทบาท 
  2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
  2.1.3 ประเภทของบทบาท 
  2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหาร 
  2.1.5 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
 2.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ิน 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 1.  ความหมายของบทบาท  
  นักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของบทบาทไวดังนี้  
  สุดธิดา เรืองยังมี (2554 หนา 12) กลาววา บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีได
แสดงออกตามตําแหนงหนาท่ีของแตละบุคคล ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางกันไป 
  สมศักดิ์ สมมาคูณ (2552 หนา 10) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติของบุคคลตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงการกระทําหรือการปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยูกับ
สภาพของแตละบุคคลและความคาดหวังของสังคม โดยบทบาทน้ันจะมีการกําหนดไวอยางชัดเจน 
หากสภาพของบุคคลเปล่ียนไปบทบาทท่ีมีอยูก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย  ยิ่งบุคคลนั้นมี
ความสัมพันธกับสังคมมากเทาใดบทบาทจะเพ่ิมข้ึนดวย 
  ลิขิต เศรษฐบุตร (2551 หนา 29) กลาววา บทบาท หมายถึง การที่บุคคลแตละคนตอง
ปฏิบัติตามฐานะตําแหนงของตนโดยใชอํานาจหนาท่ี และอํานาจความรับผิดชอบตามสถานการณท่ี
เปนอยูในขณะน้ัน 
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  ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย (2551 หนา 18) กลาววา บทบาท หมายถึง การทําหนาท่ี
หรือพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา หรือส่ิงท่ีเราทําหนาท่ีท่ีเราตองทํา 
เม่ือเราเปนอะไรสักอยางหนึ่งส่ิงท่ีเราทําตองมาคูกับส่ิงท่ีเราเปน 
  บุญตา ไลเลิศ (2550 หนา 12) กลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและ
หนาท่ีของสถานภาพของตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งท่ีบุคคลไดรับ ตองมีบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวตามบทบาทของตําแหนงนั้น และคลอยตามความมุงหวังของสังคม เชน 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาก็หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เกี่ยวของกับงานในหนาท่ีท่ีปฏิบัติในสถานศึกษานั้น 
  สินธร คําเหมือน (2550 หนา 7) กลาววา บทบาท หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
และไดแสดงออกตามบทบาท 
  สําเริง กลาหาญ (2549 หนา 7, 12) กลาววา บทบาท หมายถึง แนวทางของการ
แสดงออกหรือปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในตําแหนงทางสังคม ทางหนาท่ีการงาน ตาม
สภาพแวดลอมของแตละบุคคลที่เปนอยูของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  พระมหาพนมนคร มีราคา (2549 หนา 26) กลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติ
หนาท่ีตามสถานภาพท่ีเปนมาโดยธรรมชาติ หรือตามสถานภาพท่ีถูกกําหนดหรือถูกคาดหวังจาก
สังคม อันเปนปฏิสัมพันธระหวางกัน ของสมาชิกในสังคม 
  นิตย ประจงแตง (2548 หนา 5, 23) กลาววา บทบาท หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกตามตําแหนงท่ีบุคคลนั้นไดรับการแสดงออกน้ันยอมผูกพันกับความคิดของผูดํารง
ตําแหนงเอง และตามความคาดหวังของผูอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตําแหนงนั้น 
  ณัฏฐพร ชินบุตร (2547 หนา 46) กลาววา บทบาท หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกมาตามตําแหนงหนาท่ีทางสังคม ท่ีตนดํารงอยูในขณะน้ัน ซ่ึงจะตองข้ึนอยู
กับสิทธิและหนาท่ีของตําแหนง และยังตองเปนไปตามความคาดหวังของตนเองและผูอ่ืนท่ี
เกี่ยวของสัมพันธกันดวย 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 หนา 602) ใหความหมายของบทบาทไว
วาเปนการกระทําท่ีกําหนดให เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู เปนตน 
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  สรุปบทบาท หมายความวา การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลตาม
สถานภาพตาง ๆ พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะผสมผสานระหวางความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความตองการของตน รวมกับความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติงานจริงในตําแหนง 
 2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 สําหรับทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับบทบาทไดมีนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและผูรูไดอธิบายถึง
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับบทบาทไวในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 ลินตัน (Linton, 1936, pp.113-115 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 2553 หนา 7) ไดให
แนวความคิดในเร่ืองสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) เขาเห็นวาสถานภาพเปนนามธรรม
หมายถึง ฐานะหรือตําแหนงจะเปนเคร่ืองกําหนดบทบาทของตําแหนงนั้น ๆ วาตําแหนงนั้นจะมี
ภารกิจอยางไรบาง ดังนั้นเม่ือมีตําแหนงเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควบคูมากับตําแหนงก็คือบทบาทของตําแหนง
ไมสามารถแยกออกจากกันได จนกลาวไดวา ไมอาจจะมีบทบาทไดโดยปราศจากตําแหนง หรือไม
อาจมีตําแหนงไดโดยปราศจากบทบาท บทบาทและตําแหนงควบคูกันเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญ
ถาดานหนึ่งของเหรียญคือตําแหนง อีกดานหนึ่งของเหรียญก็คือบทบาทนั่นเอง 
 เกทเซลส และ กูบา (Getzels & Guba 1968 p.56 อางถึงใน สุดธิดา เรืองยังมี 2554 หนา 
14-15) ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาทไววา ในระบบสังคมหนึ่ง ๆ จะ ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดาน
สถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) และดานบุคลามิติ (Idiographic Dimension)  
 1. ดานสถาบันมิติประกอบดวย 
  1.1 สถาบัน (Institution) ไดแก หนวยงานหรือองคการ ซ่ึงจะเปน กรม กอง โรงเรียน 
โรงพยาบาล บริษัท รานคา หรือโรงงานตาง ๆ ท่ีมีวัฒนธรรม (Culture) ของหนวยงานหรือองคการ
นั้นครอบคลุมอยู 
  1.2 บทบาทตามหนาท่ี (Role) สถาบันจะกําหนดบทบาท หนาท่ี และตําแหนง ตาง ๆ 
ใหบุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอยางเปนทางการ และมีธรรมเนียม (Ethics) การปฏิบัติท่ีมี
อิทธิพลตอบทบาทอยู 
  1.3 ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (Expectations) เปนความคาดหวัง
ท่ีสถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดวาสถาบันจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย เชน โรงเรียนมีความ
คาดหวังที่จะตองผลิตนักเรียนท่ีดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีคานิยม (Values) ของสังคมครอบคลุม
อยู 
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 2. ดานบุคคลามิติ ประกอบดวย 
  2.1 บุคลากรแตละคน (Individual) ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถาบันนั้น ๆ เปนบุคคล      
ในระดับตาง ๆ เชน ในโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมยอยท่ี
ครอบคลุมตางไปจากวัฒนธรรมโดยสวนรวม 
  2.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความรู ความถนัด ความสามารถ เจตคติ 
อารมณ และแนวคิด ซ่ึงบุคคลท่ีเขามาทํางานในสถาบันนั้นจะมีความแตกตางปะปนกันอยูและมี
ธรรมเนียมของแตละบุคคลเปนอิทธิพลครอบงําอยู 
  2.3 ความตองการสวนตัว (Need - dispositions) บุคคลที่มาทํางานสถาบันมี ความ
ตองการที่แตกตางกันไป บางคนทํางานเพราะตองการเงินเล้ียงชีพ บางคนทํางานเพราะความรัก บาง
คนตองการเกียรติยศช่ือเสียง ความกาวหนา บางคนตองการการยอมรับ บางคนตองการความม่ันคง 
ปลอดภัย เปนตน นอกจากนั้นยังมีคานิยมของตนเองครอบคลุมอยู 
 สรุปไดวา ในดานสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเร่ืองสถาบันซ่ึงมีบทบาท ตาง ๆ เปนสําคัญ 
บทบาทท่ีสถาบันไดคิดหรือกําหนดไวจะตองช้ีแจงใหบุคลากรในสถาบันไดทราบอยางเดนชัด เพื่อ
จะไดกําหนดการคาดหวังท่ีสถาบันไดกําหนดไวในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความตองการ
ของผลผลิตของสถาบันนั้น สวนในดานบุคลามิติ ประกอบดวย ตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยูในสถาบัน
นั้น ซ่ึงบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยูก็มีบุคลิกภาพท่ีเปนตัวเองท่ีไมเหมือนกัน ในแตละคนตางก็มีความ
ตองการในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังสองมิตินี้ระบบสังคมเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ตอการบริหารงานเปนอันมาก ถาหากวาทุกส่ิงทุกอยางราบร่ืนดี การบริหารงานนั้นสามารถท่ีจะ
สังเกตพฤติกรรมได (Social Behavior or Observed Behavior)  
 พารสัน และ ซีล (Parsons & Shils, 1951, p.4 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 2553 หนา 7) 
กลาววา สถานภาพและบทบาทเปนหนวยของระบบสังคม โดยยอมรับวาสถานภาพและบทบาท
เปนคุณลักษณะของผูแสดงในสังคมนั้น ๆ บทบาท คือ การจัดระเบียบของผูเร่ิมแสดง เปนการสราง
และกําหนดการมีสวนรวมของเขาในกระบวนการที่มีการกระทํารวมกัน ซ่ึงเปนการรวมความ
คาดหวังท่ีเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืนท่ีเขามีความสัมพันธดวย สวนสถานภาพคือ ตําแหนงของผู
แสดงภายในสถาบัน เปนตําแหนงของผูแสดงภายในระบบสังคม ซ่ึงอาศัยกลไกของสังคมเปน
ตัวกําหนด 
 เบอรโล (Berlo, 1966, p.153 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 2553 หนา8) ไดกลาวถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะบทบาทไว ดังนี้ 
 1. บทบาทท่ีถูกกําหนดไว (Role Prescriptions) คือ บทบาทท่ีกําหนดไวเปนระเบียบอยาง
ชัดเจนวาบุคคลท่ีอยูในบทบาทนั้นจะตองทําอะไรบาง 



    

 

15

 2. บทบาทท่ีกระทําจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทท่ีบุคคลไดกระทําจริงเม่ืออยูใน
บทบาทนั้น ๆ 
 3. บทบาทท่ีถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทท่ีถูกคาดหวังโดยผูอ่ืนวาบุคคล
ท่ีอยูในบทบาทนั้น ๆ ควรกระทําอยางไร 
 ลินเดอรสมิต และคณะ (Lindersmith, et al., 1975, p.400 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 
2553 หนา 8) กลาววา บทบาทของคนใดคนหน่ึงจะตองประกอบดวยลักษณะ ดังนี้ 
 1. ตองเปนแบบหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง 
 2. พฤติกรรมในสถานการณท่ีกําหนดใหนั้นตองพอเหมาะกับลักษณะเฉพาะของตน 

 3. ภูมิหลังของการกระทําท่ีเกี่ยวของกับส่ิงอ่ืน ๆ จะเปนตัวช้ีแนวทางในการกระทําท่ีจะ

เกิดข้ึน 

 4. ในการแสดงบทบาทนั้น ๆ จะตองมีการประเมินผลดวยตัวเองและผูอ่ืน 

 โคเอ็น (Cohen, 1979, p.35 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 2553 หนา 8) ไดเสนอเกี่ยวกับ

บทบาทไว ดังนี้ 

 1. บทบาทท่ีถูกกําหนด (Prescribed Role) เปนบทบาทท่ีสังคมกําหนดไวใหตองปฏิบัติ

หนาท่ีตามบทบาทใดบทบาทหน่ึง แมวาบุคคลบางคนจะไมไดประพฤติตามบทบาทท่ีคาดหวัง โดย

ผูอ่ืน เราก็ยังคงยอมรับวาบุคคลจะตองปฏิบัติไปตามบทบาทท่ีสังคมกําหนดให 

 2. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Enacted Role) เปนวิธีการท่ีบุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกมา

จริง ตามตําแหนง 

 3. บทบาทท่ีกระทําจริงเปนบทบาทท่ีเจาของสถานภาพไดกระทําจริง ซ่ึงอาจเปนบทบาท

ท่ีสังคมคาดหวัง หรือเปนบทบาทท่ีตนเองคาดหวัง หรืออาจเปนบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวังและ

ตนเองคาดหวังดวย 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ถาบทบาท

ท้ังหลายมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง บทบาทท่ีผูอ่ืน

คาดหวัง บทบาทท่ีปฏิบัติจริง และบทบาทท่ีผูอ่ืนรับรู ก็จะเปนความสัมพันธทางสังคมท่ีราบร่ืนแต

ถาบทบาทดังกลาวไมสอดคลองกัน เชน บทบาทที่ปฏิบัติจริงไมตรงกับบทบาทที่ผูอ่ืนคาดหวัง

บทบาทท่ีผูอ่ืนคาดหวังไมตรงกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง ฯลฯ สถานการณเชนนี้

จะทําใหเกิดความขัดแยงของบทบาท (Role Conflicts) 
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 3. ประเภทของบทบาท 
 ในการศึกษาประเภทของบทบาทนั้น ไดมีผูจําแนกประเภทของบทบาทไวอยาง

หลากหลาย ดังนี้ 

 เบอรโล (Berlo, 1966, p.153 อางถึงใน เศกสรรค สุขแสง 2553 หนา 14) ไดแบงลักษณะ

ของบทบาทออกเปน 3 ดาน คือ 

 1. บทบาทท่ีถูกกําหนดไว (Role Prescriptions) คือ บทบาทท่ีกําหนดไวเปนระเบียบอยาง

ชัดเจนวา บุคคลท่ีอยูในบทบาทนั้นจะตองทําอะไรบาง 

 2. บทบาทท่ีกระทําจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทท่ีบุคคลไดกระทําจริงเม่ืออยู ใน

บทบาทนั้น ๆ 

 3. บทบาทท่ีถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทท่ีถูกคาดหวังโดยผูอ่ืนวาบุคคล
ท่ีอยูในบทบาทนั้น ๆ ควรจะทําอยางไร 

 บลูม และ ซีลสเนก (Broom & Selznick, 973 p.36 อางถึงใน สุดธิดา เรืองยังมี 554 หนา 
12) ไดจําแนกบทบาทออกเปน  
 1. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เปนบทบาทในอุดมคติท่ีมีการกําหนดสิทธิหนาท่ี 
ระบุเปนลายลักษณอักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ กําหนดใหกระทากิจกรรมในตําแหนง
หนาท่ีนั้น ๆ 
 2. บทบาทท่ีเปนจริง (Performed Role) เปนบทบาทที่บุคคลไดกระทําจริงซ่ึงจะข้ึนกับ
การสังเคราะหจาก ความเช่ือ ความหวัง การรับรู และประสบการณของผูท่ีเขามาดํารงตําแหนง ท้ัง
ยังตองพิจารณาถึงความกดดัน ขีดจํากัด และโอกาสในแตละสังคม ในระยะเวลานั้น ๆ ดวย 
 3. บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เปนบทบาทท่ีผูดํารงตําแหนง เช่ือหรือหวังวา
ควรกระทําตามตําแหนงท่ีไดรับ แตยังไมไดกระทํา ซ่ึงอาจจะไมเหมือนกับบทบาทในอุดมคติ (ไมมี
อยูในระเบียบ, กฎหมาย) และบทบาทท่ีกระทําจริง นอกจากนี้บทบาทท่ีควรกระทํายังข้ึนกับความ
แตกตางขององคกร ความคิดนึก ประสบการณ และการรับรูของผูดํารงตําแหนงแตละคนดวย 

 จักรรัช ธีระกุล (2542 หนา 45 - 46) ไดกลาวถึง ประเภทของบทบาทมีองคประกอบ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ขอบัญญัติของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติ บทบาทอุดมคติ            
จะกําหนดสิทธิและหนาท่ีใหกับตําแหนงทางสังคม เชน จะบอกใหทราบถึงความคาดหวังตอผูเปน
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พอและแมวาสังคมมีไวอยางไร เขามีพันธะตอใครอยางไร และจะเรียกรองจากใครไดแคไหน
เพียงไร 
 2. บทบาทท่ีบุคคลเขาใจ (Perceived Role) ซ่ึงจะข้ึนอยูกับความเช่ือท่ีบุคคลเขาใจวา
จะตองทําในตําแหนงเฉพาะของเขา รวมท้ังการตีความสถานการณของบุคคลเองซ่ึงไมจําเปน
จะตองตรงกับบทบาทอุดมคติ ในทํานองเดียวกัน บุคคลซ่ึงเราจะตองติดตอดวยนั้นก็อาจแตกตาง
กันในดานแนวความคิด ดังนั้นในการพิจารณาบทบาทท่ีบุคคลกระทําตอกันนั้นไมพึงสรุปเอาวา
บรรทัดฐานตาง ๆ ของสังคมนั้นจะไดรับการยอมรับหรือเขาใจจากบุคคลตาง ๆ ไปในแนวเดียวกัน 
 3. บทบาทท่ีเปนจริง (Actual Role) เปนบทบาทท่ีบุคคลลงมือกระทําจริง ๆ ซ่ึงส่ิงท่ี
บุคคลปฏิบัติจริงนั้นอาจเกินเลยไปกวาความเช่ือทางสังคม ความคาดหมายของคนอื่นหรือ ความ
เขาใจของบุคคลเอง แตข้ึนกับเง่ือนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตัว และประสบการณของเขาเองดวย 

 พวงเพชร สุรัตนกวีกล (2542 หนา 65-66) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทวา บทบาทเปน

รูปธรรม เห็นไดจากการกระทาท่ีแสดงออกมา บทบาท มี 3 ดาน คือ  

 1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ไดแก บทบาทอันกําหนดไวตามความคาดหวัง ของ

บุคคลท่ัวไปในสังคมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ เปนแบบฉบับท่ีสมบูรณ ซ่ึงผูท่ีมีสถานภาพ  

นั้น ๆ ควรกระทํา แตอาจมีใครท่ีทําหรือไมมีใครทําตามนั้นก็เปนได  

 2. บทบาทท่ีบุคคลเขาใจหรือรับรู (Perceived Role) เปนบทบาทอันบุคคลคาดคิด ดวย

ตนเองวาควรเปนอยางไร ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับทัศนคติ คานิยม บุคลิกภาพและประสบการณของแตละ

บุคคลดวย  

 3. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual Role) เปนการกระทําท่ีบุคคลปฏิบัติจริง ข้ึนอยูกับ

เหตุการณเฉพาะหนาในขณะน้ันดวย ทําใหการแสดงบทบาทแตกตางกันไป 

 สรุปไดวา บทบาทเปนเร่ืองของพฤติกรรมมนุษยท่ีแสดงออกมาตามหนาท่ีหรือตาม

สภาพความเปนจริง โดยอาศัยความรู ทักษะ และประสบการณเดิมเปนเคร่ืองชวยกําหนดบทบาท

ของบุคคลในสังคม ซ่ึงจะแสดงออกมาใน 3 ลักษณะคือ  

 1. บทบาทท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีดํารงตําแหนงนั้นคาดหวัง วาตนเองควรจะมีบทบาท

อยางไรคาดหวังวาตนเองควรจะปฏิบัติอยางไรในตําแหนงนั้น ๆ เรียกวาบทบาทท่ีคาดหวัง 

 2. บทบาทคาดหวังจากผูอ่ืน หรือจากสังคมตองการใหบุคคลที่อยูในตําแหนงนั้น ๆ 

แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามตําแหนงหนาท่ีท่ีทางสังคมครอบครองอยู เรียกวา บทบาทท่ีสังคม

กําหนด 
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 3. บทบาทท่ีเปนจริง หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้น หรือบุคคลท่ีดํารงตําแหนงไดกระทําจริง 

เรียกวา บทบาทท่ีเปนจริง 

 4. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูบริหาร 
 ผูบริหารทุกคนซ่ึงเปนผูนําขององคกรไมวาจะเปนผูบริหารในหนวยงานรัฐบาล 

สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจตาง ๆ ส่ิงแรกท่ีเขาไดรับมอบหมายจากองคการก็คือ บทบาทใน

ฐานะผูบริหาร เพราะบทบาทดังกลาวมีอิทธิพลตอองคกรโดยสวนรวมยิ่งกวาบทบาทใด ๆ จนอาจ

กลาวไดวา ความเจริญกาวหนาหรือความเล่ือมใสขององคการหรือหนวยงานใดข้ึนอยูกับบทบาท

ของผูบริหารเปนสําคัญ  ผูบริหารนอกจากจะมีลักษณะเปนผูนําและประสานงานระหวาง

ผูใตบังคับบัญชาแลวยังตองปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอีกดวย และตองคอยแกไขขอขัดแยง

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนก็มีผลตอการสรางคุณภาพ

โรงเรียน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไวดังนี้ 

 ยุคล (Yukl, 2009 p.129) ไดแบงลักษณะของบทบาทของผูบริหาร โดยยึดพฤติกรรม การ
บริหารไว 4 กลุมใหญ ๆ คือ  
 1. กลุมบทบาทในการสรางความสัมพันธ ไดแก บทบาทการสรางเครือขายความสัมพันธ 
บทบาทในการใหการสนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแยงและการสรางทีมงาน  
 2. กลุมบทบาทในการใหและเสาะหาขอมูล ไดแก บทบาทการติดตาม บทบาทการให
ขาวสารขอมูล และบทบาทการสรางความชัดเจน  
 3.กลุมบทบาทในการตัดสินใจ ไดแก บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ บทบาท
การปรึกษาและการมอบหมายงาน และบทบาทในการแกปญหา  
 4. กลุมบทบาทในการใชอิทธิพล ไดแก บทบาทการสรางแรงจูงใจและบทบาทการ
ประกาศเกียรติคุณและการใหรางวัล  

 สวนคีลาและบีเวอร่ี (Caela and Beverly, 1996 p.175-187) กลาววา ผูบริหารสามารถชวย
ใหบุคลากรพัฒนางานอาชีพไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ไดแก ผูอํานวยความสะดวก         
ผูประเมิน ผูคาดการณ ผูใหคําปรึกษา และ ผูสงเสริมสนับสนุน 
 ผลการศึกษาของมินซเบอรก (Mintzberg, 1973 p.58-91 อางถึงใน วัลลภา ละออเอ่ียม 
2552 หนา 13) พบวา ผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 3 กลุมใหญ 10 บทบาทยอยไดแก 
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 1. กลุมบทบาทเชิงสัมพันธบุคคล (Interpersonal Roles) เปนบทบาทท่ีเกิดจากอํานาจและ
สถานะตําแหนงแบบทางการ บทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน “ศูนยรวมประสาท” (Nerve Center) ของ
องคกร ประกอบดวย 
  1.1 บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or FIgurehead) เปนบทบาทท่ีแสดง
ถึงลักษณะเฉพาะตัวของผูบริหาร เปนสัญลักษณของหัวหนาในการใชหลักเกณฑเพื่อกําหนดสังคม
ขององคการ แรงจูงใจ กฎหมาย และพิธีการในหนาท่ีตาง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณี 
หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบัตรการศึกษาแกผูจบ
การศึกษา เปนตน รวมถึงการเลือกสรรพวกพองเพ่ือการดํารงอยูของสถานศึกษาหรืออํานาจหนาท่ี
ของตน 
  1.2 บทบาทเปนผูนําองคการ (Leader) เปนบทบาทความสัมพันธระหวางผูบริหารกับ
ผูใตบังคับบัญชา มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การควบคุมเพื่อใหการดําเนินงาน
ไปตามแผนท่ีกําหนดไว ผูบริหารเปนผูกําหนดสภาพตาง ๆ เชน กําหนดงานใหทํา การกระตุน 
ซักถามในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและมีความรับผิดชอบเพื่อการจาง 
การฝกงาน และการสงเสริมผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามท่ีจะนําความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชาและองคการไปกําหนดเปนขอตกลง เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ผูนํามีบทบาทในการเผยแพรกิจกรรมท่ีมีคุณคาท้ังของผูบริหารเองและของผูใตบังคับบัญชา อํานาจ
ของผูบริหารจะปรากฏชัดเจนท่ีสุดในบทบาทของผูนํา 
  1.3 บทบาทเปนผูสรางสัมพันธ (Liaison) ดวยสถานภาพทําใหผูบริหารสามารถแสดง
บทบาทการติดตอกับผูบริหารระดับเดียวกัน บุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอกองคการเพื่อใหไดขอมูล
ท่ีจะเปนประโยชนตอองคการ ผูบริหารตองใชเวลาสวนมากกับการดําเนินงานตามบทบาทน้ี เร่ิม
ต้ังแตการกําหนดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง และการดําเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เพื่อการดํารงอยูของหนวยงานนั้น ๆ 
 2. กลุมบทบาทเชิงสารสนเทศ (Information Role) เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารทั้งในฐานะผูรับและผูสงในองคการของเขา การเขาใจผูใตบังคับบัญชา
และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางลึกซ้ึง จะชวยใหผูบริหารพัฒนาขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนของระบบ
ขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคการอันจะสงผลใหผูบริหารเปนผูชํานาญการขององคการ
ท่ีมีคลังขอมูลท่ีดีท่ีสุด ประกอบดวย 
  2.1 บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) ผูบริหารตองแสวงหาและรับรูขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดพัฒนาองคและสภาพแวดลอมขององคการ          
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รับขอมูลขาวสารเขามาสูองคการในรูปแบบการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคการเหตุการณ
ภายนอกความคิดเห็นและแนวโนมตาง ๆ ผูบริหารใชขอมูลขาวสารเพ่ือตรวจสอบความ
เปล่ียนแปลงวิเคราะหสภาพปญหาและโอกาส เพื่อความเขาใจในสถานการณตาง ๆ เพื่อการ
ตัดสินใจอันจะกอใหเกิดความเช่ือม่ันในองคการที่มีคุณคาพรอมท้ังรายงานใหบุคคลภายนอกและ
ผูใตบังคับบัญชารับรู 
  2.2 บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) ผูบริหารตองนําขอมูล
ขาวสารจากภายนอกเขาสูองคการ และนําขอมูลขาวสารภายในจากผูใตบังคับบัญชาคนใดคนหน่ึงสู
คนอ่ืน ๆ ขอมูลเหลานี้อาจเปนขอเท็จจริงซ่ึงผูบริหารไดรับขอมูลแบบนี้ไดงาย เนื่องจากอํานาจ
หนาท่ีอยางเปนทางการ สวนท่ีดีของขอมูลจะถูกสงตออยางรวดเร็วไปสูผูใตบังคับบัญชาท่ี
เหมาะสมทีเปนลักษณะของคานิยมอ่ืน ๆ ซ่ึงผูบริหารจะถายทอดคานิยมสูองคการเพื่อช้ีนํา
ผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ 
  2.3 บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (Spokesperson) ผูบริหารตองถายทอดขอมูลขาวสารสู
บุคคลภายนอกท่ีหลากหลาย  ผูบริหารตองแสดงความสามารถในทางสัมพันธกับชุมชน
ประชาสัมพันธองคการของตนเอง ดูแลรักษาผูมีอิทธิพลช้ันนําดานตาง ๆ รายงานขาวเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน แผนงานและนโยบายขององคการ และสงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนไปยังหนวย
ประสานงานท่ีเกี่ยวของ 
 3. กลุมบทบาทเชิงตัดสินใจ (Decisional Role) เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน          

“นักตัดสินใจ” (Decision maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุมแรก ประกอบดวย 

  3.1 บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิมและออกแบบ

ควบคุมการเปล่ียนแปลงในองคการ ผูบริหารตองทําการวิเคราะหสภาพปญหาและโอกาสอยาง

ตอเนื่อง เม่ือพบสภาพการณท่ีตองปรับปรุงผูบริหารตองกําหนดโครงการปรับปรุงโดยจัดลําดับ

ความสําคัญตามการตัดสินใจและกิจกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงท่ีแทจริงผูบริหารตอง

เขาไปมีสวนรวมในโครงการปรับปรุงและในระดับใดระดับหนึ่ง มอบหมายความรับผิดชอบใหแก

ผูใตบังคับบัญชา มอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทน มอบหมายรับผิดชอบในการออกแบบภายใต

ขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับหรืออาจใหคําปรึกษาในการออกแบบ และงานใหญ ๆ บางอยาง

ของโครงการปรับปรุงอาจตองขอคําปรึกษาจากผูบริหารอาวุโส 

  3.2 บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (Disturbance Handler) เปนบทบาทท่ีผูบริหารตอง

แกปญหา เม่ือองคการเผชิญส่ิงรบกวนหรือความวุนวายท่ีไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล ซ่ึงความ
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วุนวายตาง ๆ มักเกิดจากความขัดแยงระหวางผูใตบังคับบัญชา ความขัดแยงระหวางผูบริหารกับ

องคกรอ่ืน และการสูญเสียทรัพยากรหรือขอจํากัดตาง ๆ ผูบริหารตองจัดลําดับความสําคัญและ

ทุมเทความพยายามท่ีจะขจัดส่ิงเหลานี้ 

  3.3 บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหแกสวนตาง ๆ ในองคการตามจุดท่ีตองการ ผูบริหารตองควบคุมดุแลระบบโดยอาศัย

การจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรในแนวทางตาง ๆ โดยการทําตารางเวลา

ของตนเอง การกําหนดโปรแกรมการทํางาน การมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชา 

การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทีเกี่ยวของกับส่ิงอํานวยความสะดวกใหมและโดยการสรางหรือ

อนุมัติงบประมาณ 

  3.4 บทบาทเปนผูเจรจาตอรอง (Negotiator) ผูบริหารรับผิดชอบในการเปนผูแทน

องคการในฐานะผูเจรจาท่ีสําคัญกับบุคคลอ่ืนหรือองคการอื่น เพื่อใหส่ิงท่ีเปนประโยชนตอองคการ 

ผูบริหารตองกระตุนตนเองอยูเสมอ เม่ือองคกรเกี่ยวของกับกิจกรรมการเจรจาตอรองกับองคการอื่น 

ผูบริหารตองเขาไปมีสวนรวมในฐานะสัญลักษณหรือหัวโขนผูประชาสัมพันธและผูจัดสรร

ทรัพยากรขององคการ 

 5. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในการจัดการศึกษามิใชเพียงผูปกครองจะตองทําความเขาใจกับสถานศึกษาเทานั้นแต
สถานศึกษาก็ตองทําความเขาใจกับผูปกครองดวย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจ
กับบทบาทหนาท่ีของตนเองเสียกอนท่ีจะบริหารงานใด ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดกําหนดบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาไว 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะมีบทบาท
รับผิดชอบในงานประจําตามท่ีกําหนดไวแลว ยังตองมีบทบาทหนาท่ีอ่ืน ๆ อีก ดังท่ีนักวิชาการ
หลายทาน ไดกลาวไวดังนี้ 
 กอรตัน (Gorton, 1983 p.71 อางถึงใน พิชิตชัย สมฤทธ์ิ 2549 หนา 16) โดยไดเสนอ
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนไว 6 ประการ คือ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางการศึกษา 
 2. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูจัดการ ไดแก การคาดหวังวา ผูบริหารโรงเรียนจะตอง 
เปนผูจัดการบริหาร โดยกําหนดหนาท่ีตําแหนงตาง ๆ ประสานงานทรัพยากรท่ีมนุษย และมิใช 
มนุษยเขาดวยกัน เพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีวินัย และรักษาบทบาทของผูบริหารในเร่ืองระเบียบ วินัย 
นับวาเปนบทบาทสําคัญท่ีสุดของผูบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครอง และนักเรียน 
 4. ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีเพื่อท่ีจะสามารถสรางสภาพแวดลอม 
โรงเรียนไดสองประการ คือ การสรางขวัญใหแกบุคลากรในโรงเรียน และสภาพโรงเรียนจะเต็ม   
ไปดวยการอยูรวมกันอยางสมัครสมาน 
 5. ผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนผูริเร่ิมในการเปล่ียนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสมัยใหม 
ตองมีลักษณะท่ีเปนผูนําตอการเปล่ียนแปลงในส่ิงตาง ๆ เพื่อความจําเปนในการเปล่ียนแปลง 
แผนงาน หรือกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสนองความตองการของผูเรียนมาก ที่สุด 
 6. ผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนคนกลางเพื่อขจัดหรือประสานงานในเร่ืองขัดแยงตาง ๆ 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองกลาเผชิญกับปญหาท่ีเกี่ยวกับตัวครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองยึดม่ันในความเปนกลาง รักษาความเท่ียงตรง 
 วิโรจน สารรัตนะ (2546 : 5-7) กลาวถึง การศึกษาของ มินซเบิรก (Minzberg) ท่ีพบวา
ผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย ภายใตบทบาทหลัก 3 กลุม ดังนี้ 
 1. บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or Figurehead) ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบัตร
แกผูจบการศึกษา เปนตน 
 2. บทบาทเปนผูนําองคการ (Leader) มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอส่ือสาร และ
การควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
 3. บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) กับบุคคล หรือกลุมบุคคลภายนอกองคการ 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอองคการ 
 4. บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) ใหไดขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ 
 5. บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Dissemination) ท่ีไดรับท้ังภายในและภายนอก
ใหแกบุคลากรในองคการ 
 6. บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (Spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการตอ
บุคคลภายนอกองคการ 
 7. บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) มุงการริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดส่ิงใหมๆ ใน
องคการอยูเสมอ 
 8. บทบาทเปนผูขจัดส่ิงรบกวน (Disturbance Handier) โดยแกปญหาเม่ือองคการเผชิญ
ส่ิงรบกวนท่ีไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล 
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 9. บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) ใหแกสวนตางๆ ในองคการ 
 10. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) กับบุคคลอ่ืน หรือองคการอื่นเพื่อใหไดส่ิง
ท่ีเปนประโยชนตอองคการ 
 จากท่ีกลาวมาขางตน วิโรจน สารรัตนะ (2546 หนา 7) ไดทําการสรุปบทบาทของ

ผูบริหารดังภาพประกอบ 2  

 

อํานาจและตําแหนงโดยทางการ    

     

บทบาทเชิงสัมพันธ  
1. เปนสัญลักษณ  
2. เปนผูนํา  
3. เปนผูสรางความสัมพันธ 

 บทบาทเชิงสารสนเทศ  
1. เปนผูกํากับติดตามผล  
2. เปนผูเผยแพร  
3. เปนผูประชาสัมพันธ 

 บทบาทเชิงตัดสินใจ  
1. เปนผูประกอบการ  
2. เปนผูขจัดส่ิงกอกวน  
3. เปนผูจัดสรรทรัพยากร  
4. เปนผูเจรจาตอรอง 

  

 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงบทบาทของผูบริหาร (วิโรจน สารรัตนะ, 2546 หนา 7) 

  

 วันทนา เมืองจันทร (2543 หนา 10-15) กลาววา บทบาทของผูบริหารผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ ไดแสดงบทบาทเดน ๆ ไวหลายประการ เชน 
 1. บทบาทของผูบริหารในฐานะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการจัดให
สถานศึกษามีปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ ระดับ
กระทรวง เพื่อเปนการช้ีนําแนวทางการทางาน การกําหนดยุทธวิธีและวิธีปฏิบัติงาน เปนผูมี
อุดมการณในการทํางาน รูวิธีนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนเปน 
ผูนําทางวิชาการ รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนจูงใจ ประสานงานใหมีประสิทธิภาพและ
สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 2. บทบาทในการดําเนินการ เร่ิมต้ังแตการยึดนโยบายเปนหลักในการจัดการศึกษาการ
กําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูเรียน คํานึงถึงหลักสูตรการเรียนการสอนดําเนินการให
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน อาจารย บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน มีสวนรวมรับรู
นโยบายของหนวยเหนือ มีการจัดทําธรรมนูญของโรงเรียน และจัดใหมีการจัดทําแผนหรือมีการ



    

 

24

วางแผนการทํางานอยางมีระบบ ใชหลักการบริหารงานแบบประชาธิปไตย มีการกระจายงาน
กระจายอํานาจ การมอบหมายโดยเนนการทํางานเปนทีม 
 3. บทบาทในการปรับปรุงเสริมแตงใหกาวหนา ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ ทุกคน จะมี
คุณธรรมประจําใจเสมอ ยิ้มแยมแจมใส รักและพัฒนาอาชีพ อุทิศตนแกนักเรียน อุทิศตนใหกับ การ
ทํางาน สรางบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน ปลูกฝงความสามัคคีในหมูคณะ 
 4. บทบาทในฐานะนักพูด เปนนักพูดท่ีมีศิลปะ และเปนนักฟงท่ีดี ทักษะการพูดของ
ผูบริหารเปนส่ิงจําเปนเพราะสัมพันธกับการส่ือความหมาย ซ่ึงมีทักษะการพูดเพื่อประสานงานการ
บรรยาย การสอน การนิเทศ การใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหา รวมท้ังทักษะการพูดเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจ 
 5. บทบาทในฐานะผูเขาสังคมไดดี ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขากับสังคมไดอยาง
เหมาะสม ผูบริหารจะตองสุภาพ ออนนอมถอมตน มีมารยาทงามอยางไทย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถ
สรางความประทับใจเม่ือแรกเห็นก็ได 
 6. บทบาทในการชวยเหลือเกื้อกูลผูรวมงาน ดวยการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผูใตบังคับบัญชา เขาใจความเปนเพื่อนมนุษยผูรวมทุกขดวยกัน 
 7. บทบาทในการสรางศรัทธา คานิยม การสรางศรัทธานั้นทํายาก ผูบริหารจะตองสราง
ศรัทธา ความเช่ือม่ัน ความไววางใจในตัวผูบริหาร ใหครู อาจารย นักเรียน รวมท้ังผูปกครองชุมชน 
ศรัทธา ยกยอง โดยการสรางผลงานใหเกิดกับนักเรียน ผลท่ีตามมาคือการไดรับความรวมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษาท้ังจากชุมชน ภาคเอกชน และประชาชน  
 8. บทบาทนักริเร่ิม และสรางสรรค ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จสวนมากจะเปนนักริเร่ิม

สรางสรรค ผูบริหารเหลานี้จะเพียรพยายามสรางบรรยากาศในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมส่ิงใหมๆ ข้ึน ภายในสถานศึกษา เชน การ

คนควาวิจัยดานส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนสรางรูปแบบการจัดการการ

บริหารการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 9. บทบาทในการเปนนักเปล่ียนแปลงการพัฒนา เปนบทบาทท่ีผูบริหารตองใชความ

อดทน ใชจิตวิทยาสูงในการท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาไปในทางบวก

รวมท้ังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร โดยการสรางบรรยากาศการเรียนการ

สอนท่ีดีใหเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางาน  
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 10. บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน ผูบริหารท่ีประสบผลสําเร็จจะเปนบุคคลท่ีมอง

การณไกล กลาเส่ียง เพื่อความเจริญและเอาชนะอุปสรรค เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยความฉับ

ไว กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหกาวไกลนําหนาอยูตลอดเวลา 

 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545 หนา 25-31) กลาววา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนควร

ประกอบดวยบทบาท 5 ประการดังนี้ 

 1. บทบาทตามท่ีกําหนด หมายถึงบทบาทสังคม กลุมหรือองคกรกําหนดไววาเปน

รูปแบบพฤติกรรมประจําตําแหนงตาง ๆ ท่ีมีอยูในสังคมกลุมหรือองคกรนั้น ๆ เชน ขอกําหนดท่ีวา

พอแมตองอบรมเล้ียงลูก ขาราชการตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังงานโดยชอบ  

เปนตน 

 2. บทบาทท่ีผูรับคาดหวัง หมายถึง บทบาทสังคม กลุมหรือองคกรกําหนดไววาเปน

รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหนงตาง ๆ ท่ีมีอยูในสังคมกลุมหรือองคกรนั้น ๆ เชน ขอกําหนด

ท่ีวาพอแมตองอบรมเล้ียงลูก ขาราชการตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังงานโดยชอบ 

เปนตน 

 3. บทบาทตามอุดมคติของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลผูอยู

ในตําแหนงคิด และเช่ือวาบทบาทของตําแหนงท่ีตนดํารงอยู เชน ผูบังคับบัญชาคิดวาตนมีหนาท่ี

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู ใต บัง คับบัญชา  แตไมตองไปใสใจกับปญหาสวนตัวของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นบทบาทของผูอยูในตําแหนงอาจจะสอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาท

ท่ีกําหนด และก็อาจจะตรงหรือไมตรงกับบทบาทท่ีผูรับคาดหวัง 

 4. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติหรือแสดงออกมา

ใหเห็นซ่ึงมักจะเปนพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับบทบาทตามความคิดของผูอยูใตตําแหนงแตอาจมี

กรณีท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวังของผูอ่ืนท้ัง ๆ ท่ีบทบาทนั้นไมตรงกับบทบาทตาม

ความคิดของตนก็ได 

 5. บทบาทที่ผูอ่ืนรับรู หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ืนไดรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผูอยูในตําแหนงซ่ึงโดยธรรมชาติ การรับรูของคนเรา จะมีการเลือกรับรูและการมีการ
รับรูท่ีผิดพลาดไปจากความเปนจริงไดดวยอิทธิพลจากประสบการณและสถานการณหลายอยาง 
ดังนั้น เม่ืออยูในตําแหนงปฏิบัติบาทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอยางหน่ึง ผูท่ีไดพบเห็นอาจรับรู
พฤติกรรมหรือบทบาทนั้นในทางท่ีแตกตางกันไป และอาจแตกตางไปจากบทบาทตามความคิดของ
ผูอยูในตําแหนงดวย 
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 กิตติมา ปรีดีดิลก (2545 หนา 3) กลาววา บทบาทของการเปนผูนําขอบผูบริหารไดถูก
พัฒนามาระหวางหลายสิบปท่ีผานมา กลาวคือ ในสมัยกอนจะกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในเร่ือง
เดิม ๆ กลาวคือ เร่ืองของบุคลากร เร่ืองของนักเรียน เร่ืองของโรงเรียนและชุมชน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน การเงินและการจัดการ การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ความสัมพันธระหวางงานตาง ๆ โดยโยงสูบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการรูปแบบตาง ๆ เชน 
การวางแผนการจัดองคกร การนําและการควบคุม แตปจจุบันนี้ผูบริหารการศึกษาจะตองเพิ่มการ
ฝกฝนในเร่ืองของการเปนผูนําทางการสอนดวย ซ่ึงมีผลการวิจัยจากการศึกษาครูใหญของโรงเรียน
ในรัฐอิลลินอยมากกวา 500 คน พบวา ผูบริหารจะประสบความสําเร็จ ผูบริหารควรทําหนาท่ีเปน
ผูนําทางการสอนดวย โดยมีความเขาใจและสามารถกระทําเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้ คือ  
 1. ประเมินผลการทํางานของครู  
 2. ต้ังความหวังท่ีสูงเกี่ยวกับนักเรียนและครู  
 3. เปนรูปแบบของความมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูง  
 4. จัดใหมีและดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน  
 5. คงความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรท้ังในและนอกโรงเรียน  
 6. จัดสรางสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและคงความมีระเบียบ  
 7. พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน  
 8. จัดใหมีระบบการส่ือสารภายในท่ีดี  
 9. เขมงวดตอการคัดเลือกผูจะมาดํารงตําแหนงครู 

 พนัส หันนาคินทร (2545 หนา 59) ไดใหความเห็นวาบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูบริหารโรงเรียนควรประกอบดวย  
 1. รับผิดชอบทุกอยางในโรงเรียนในฐานะทีเปนผูนําองคกร  
 2. เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน กลาวคือ เปนตัวแทนในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนในการติดตอกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน  
 3. เปนผูนิเทศหรือใหการแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ในการฐานะท่ีเปนผูมีความรู
ความสามารถในทักษะดานเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําตลอดจนปองกันการกระทํา
ผิดวินัยของผูใตบังคับบัญชา  
 4. เปนผูริเร่ิม  
 5. เปนผูตัดสินใจปญหาระดับสูงของโรงเรียน 
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 เมตต เมตตการุณจิต (2547 หนา 169 – 174) กลาววาผูบริหารมีบทบาทท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. บทบาทในฐานะผูอํานวยการสถานศึกษา 
  1.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการให เปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 
  1.2 ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน 
การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
  1.3 เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือ
สวนราชการไดรับตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 
  1.4 จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.5 อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
  1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
 2. บทบาทเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา 
  2.1 ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตําแหนง 
ซ่ึงงานเลขานุการนั้นเกี่ยวกับการจัดการประชุม เชน กําหนดวันประชุม จัดทําวาระทําหนังสือเชิญ
ประชุม บันทึกการประชุม จัดสถานท่ีประชุมใหเรียบรอย เปนตน นอกจากนั้นยังทําทะเบียน
ประวัติกรรมการไวเปนหลักฐาน เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
  2.2 งานปฐมนิเทศกรรมการสถานศึกษา เม่ือมีการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุดใหม ผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ ช้ีแจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค 
บทบาทหนาท่ีของกรรมการสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินการสรรหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา เชน ประกาศรับ
สมัคร ประชาสัมพันธใหแกผูมาสมัครอยางท่ัวถึง ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมดําเนินการคัดเลือก
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กรรมการสถานศึกษาแตละองคประกอบจนครบเปนคณะกรรมการ แลวนํารายช่ือเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามแตงต้ัง ตลอดจนเสนอใบลาออกของ
กรรมการตอผูมีอํานาจอนุญาต 
  2.4 กรณีกรรมการสถานศึกษาวางลงจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ตามระเบียบตองมีการ
คัดเลือกกรรมการทดแทน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการสรรหาภายในระยะเวลาท่ีระเบียบ
กําหนด 
  2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาท่ีให
บรรลุวัตถุประสงค งานดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนไดโดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูริเร่ิม กระตุน 
และมีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา เชน ใหขอมูลขาวสารการเสนอแผน หลักสูตร 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
  2.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการสรางความม่ันใจใหแกสังคม
หรือชุมชนวาสถานศึกษาของชุมชนไดรับการพัฒนาถึงเกณฑมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาใหแก
ลูกหลานของชุมชนไดอยางมีคุณภาพ ผูเรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 3. บทบาทในการสรางสัมพันธกับชุมชน 
  3.1 เปนผูนําในการริเร่ิมส่ิงใหม โดยนําวิทยาการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรมแปลกใหม
มาสรางสรรคใหสถานศึกษาและชุมชนเจริญกาวหนา เชน จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการ
ของชุมชน เปนศูนยวัฒนธรรมของชุมชน เปนศูนยพัฒนาชุมชนและอาชีพในชุมชน  เปนตน 
  3.2 มีความต้ังใจและบริสุทธ์ิใจท่ีจะรวมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาขอนี้
ผูบริหารจะตองสรางความเช่ือถือและความม่ันใจใหชุมชนไววางใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดบรรยากาศแหง
การรวมมือรวมใจกับสถานศึกษา 
  3.3 สถานศึกษาตองมีนโยบายท่ีจะ “เปดประตูสถานศึกษา” ใหเปนศูนยกลางในการ
บริการทางวิชาการและบริการสังคม โดยเฉพาะใหชุมชนเห็นวาทรัพยสินบางอยางชุมชนมีสิทธ์ิใช
สอยได ในทางตรงขามหากสถานศึกษามีทาทีแฝงไววา “ปดประตูสถานศึกษา” ความสัมพันธกับ
ชุมชนจะไมเกิดข้ึนและอาจเกิดเปนภาพลบในสายตาของคนท่ัวไป ดวยเหตุนี้การมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาก็ยอมจะเกิดข้ึนไดยากเชนกัน 
  3.4 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในบางโอกาสท่ีอยูในสภาพท่ีพอเหมาะพอควร เชน การ
พบปะสังสรรคกับผูปกครอง – ศิษยเกา จัดกิจกรรมวันประเพณีของไทยหรือไปรวมกิจกรรมท่ี
ชุมชนจัดข้ึน เชน งานบวช งานกฐิน เพราะการกาวเขาไปหาชุมชนจะทําใหเกิดผลดานจิตวิทยาซ่ึง
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ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ท่ีสังคมยกยองใหเกียรติมารวมในกิจกรรม บรรดาผูท่ีพบเห็นก็จะ
เกิดความผูกพันและประทับใจตอสถานศึกษา 
  3.5 การประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดจากการที่สถานศึกษามี
กิจกรรมรวมกับชุมชนที่ผานมาวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรที่
จะตองนํามาแกไขปรับปรุง การสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนเร่ืองละเอียดออนเพราะชุมชน
ประกอบไปดวยบุคคล กลุมบุคคลที่มีพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพท่ีแตกตางกันดังนั้นการ
สรุปผลอะไรจะตองวิเคราะหใหถองแท จึงจะไดคําตอบท่ีถูกตอง 
 4. บทบาทในฐานะเปนผูบริหารมืออาชีพเหตุท่ีผูบริหารการศึกษาตองเปนมืออาชีพ        
สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในภาวะของการ
เปล่ียนแปลงท่ีคอนขางจะเปนไปอยางรวดเร็ว และซับซอน จึงทําใหเกิดการแขงขันซ่ึงไมเพียงแต
ดานเศรษฐกิจเทานั้นในดานการศึกษาก็มีการแขงขันเชนกัน ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก
ประเทศ ดังนั้นหากครูอาจารยและผูบริหารการศึกษายังไมสนใจและใหความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลง ตลอดจนยังทํางานดวยวิธีการดั้งเดิมแลวยอมเปนคนท่ีลาหลังและนําองคกรไปสูความ
ลมเหลวไดในท่ีสุด 

 วิจิตร ศรีสะอาน (2523 หนา 49 – 50, อางถึงใน อุดม ธาระณะ 2553 หนา28) ไดเสนอ
หนาท่ีหลักของผูบริหารไว 4 ประการ คือ 
 1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการสอน 
 2. บทบาทเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 
 3. บทบาทในการจัดหาเงินและเคร่ืองอํานวยความสะดวกท้ังหลาย 
 4. บทบาทในการประชาสัมพันธในโรงเรียน 
 วันทนา เมืองจันทร (2544 หนา 187 – 188 อางถึงใน อุดม ธาระณะ 2553 หนา28) ได
สรุปบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ 
 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางวิชาการ ไดแก การเปนผูนําในดาน 
  1.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.2 การพัฒนางานและพัฒนาหลักสูตร 
  1.3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.4 การนิเทศภายในเชิงพัฒนา 
 2. บทบาทในการบริหาร/จัดการคุณภาพการศึกษา ในดาน 
  2.1 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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  2.2 การจัดระบบของการส่ือสารของบุคลากรในสถานศึกษา 
  2.3 การจัดวางระบบสารสนเทศ 
  2.4 การจัดระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
  2.5 การจัดระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบเพ่ือประเมินผลคุณภาพผูเรียน 
 3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในดานสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไดแก การสรางสรรคและพัฒนาในดาน 
  3.1 การสรางศรัทธา ความเช่ือม่ัน ความไววางใจในตัวผูบริหารแกผูเรียนครูผูสอน
และชุมชน 
  3.2 การสรางสรรคสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา 
  3.3 การสรางและพัฒนาทีมงาน 
  3.4 การเปล่ียนแปลงและพัฒนา 
 4. บทบาทในการเปนผูใหความชวยเหลือ เกื้อกูลผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 
 5. บทบาทในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลแบบมีสวนรวม 5 ระดับ 
 6. บทบาทในฐานะนักพูดท่ีมีศิลป และผูฟงท่ีดี ไดแก 
  6.1 การเปนนักพูดท่ีมีศิลป 
  6.2 การเจรจาตอรอง 
  6.3 การเปนผูฟงท่ีดี 
 กรมวิชาการ (2543 หนา 5) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ 
 1. เปนผูนําในการพัฒนางานวิชาการ 
 2. เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของครูและ
นักเรียน 
 3. เปนผูนําในดานการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 
 4. เปนผูนําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารแบบประชาธิปไตย 
 5. เปนผูท่ีประสานความรวมมือระหวางชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา
การศึกษา 
 6. เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปนเอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค 
 7. เปนผูนําในการบริหารงาน โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมใหครูทุกคนมีสวน
รวมอยางแข็งขัน โดยใชการบริหารคุณภาพท่ีทุกคนมีสวนรวมคิด ตัดสินใจ ลงมือทําและ
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รับผิดชอบรวมกันผลักดันใหครูทุกกลุมวิชาทํางานรวมกันโดยมุงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนเปน
สําคัญ 
 8. เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เพื่อใหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู 
 9. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
 ทัศนา บุญทอง (2540 หนา 26) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไววา “บทบาทหนาท่ี
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งจะถูกคาดหวังจากสังคมรอบดาน ซ่ึงจะเปนกระบวนการการขัดเกลาทาง
สังคม และการแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหนงหนาท่ีจะมีความถูกตองเหมาะสมหรือไม 
ยอมข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 
 1. ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองหรือปฏิบัติ 
 2. ประสบการณของผูแสดงบทบาทนั้น ๆ 
 3. บุคลิกภาพของผูแสดงบทบาทนั้น ๆ” 
 จากท้ังแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทนั้น สรุปไดวา บทบาท หมายถึง การกระทํา
หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีของสถานภาพของแตละบุคคล ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมตาง ๆ 
ท่ีแสดงออกมา โดยบทบาทสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามตําแหนงหนาท่ี 
 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาของไทยไดมีการจัดควบคูกันไปทั้งท่ีเปนการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน และการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงพอจะแบงระดับของการศึกษาออกไดเปน 4 ระดับ  
(สุมน อมรวิวัฒน, 2555) คือ 
 1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงอบรมเล้ียงดูเด็กกอนการศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอมทุกดานดีพอท่ีจะเขารับการศึกษาตอไป การจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษานี้อาจจัดเปนสถานรับเล้ียงดูเด็ก ศูนยเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลหรือ
จัดเปนช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประ ถมศึกษา 
 2. การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูความสามารถข้ัน
พื้นฐานและใหสามารถคงสภาพอานออกเขียนได คิดคํานวณไดมีความสามารถประกอบอาชีพตาม
ควรแกวัย และความสามารถ ดํารงตนเปน พลเมืองดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข การจัดสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พึงจัดเปนตอนเดียวตลอดใช
เวลาเรียนประมาณ 6 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงแตละทองถ่ินจะ
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กําหนดอายุเขาเกณฑใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและความพรอมของเด็ก แตตองไมบังคับเด็กเขา
เรียนตอนอายุครบ 6 ปบริบูรณ และไมชากวาอายุครบ 8 ปบริบูรณ 
 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาหลังระดับประถมศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมี
ความรูท้ังวิชาการและวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ และความถนัด เพื่อให
บุคคลเขาใจและรูจักเลือกอาชีพท่ีเปนประโยชนแกตนเองและสังคมการศึกษาระดับนี้แบงออกเปน 
2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชเวลาเรียนตอนละประมาณ 3 ป นับวา
เปนการศึกษาระดับกลาง ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับเด็กวัยรุนอายุประมาณ 12 - 17 ป ใหไดเรียนหลังจากจบ
ประถมศึกษาและเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป ผูท่ีเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา อาจจะ
ออกไปประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถ  หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พึงใหผูเรียนไดเลือกเรียนกลุมวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจอยางกวางขวางและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พึงใหผูเรียนไดเนนการเรียนกลุม
วิชาท่ีผูเรียนจะยึดเปนอาชีพตอไป 
 4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุงพัฒนา
ความเจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิด เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ การศึกษาระดับนี้จัด
แบบกวางใหผูเรียนมีความรูรอบ และเนนเฉพาะสาขาวิชาชีพใหผูเรียนมีความรูสึกและชํานิชํานาญ
ท้ังในดานทฤษฎี ปฏิบัติและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นๆ หนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาจึงมุง
ดําเนินการเรียนการสอน ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยเพื่อแสวงหาขอมูล ความรูใหมและ
พิสูจนหลักทฤษฎีตาง ๆ การบริการชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศทุก
ดาน และชวยแกปญหาของชุมชน 

 โฟรเบล (Froebel) (เยาวภา เดชะคุปต, 2542) ไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการ
อนุบาลศึกษา” เขาไดต้ังโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กอายุระหวาง 3-8 ป ข้ึนในหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่ง
ช่ือ ทูรินเจียน (Thuringian) ในเมือง แบล็คเคนเบอรร่ี (Blackenbury) ประเทศเยอรมัน โดยอาศัย
พื้นฐานทางความคิดของเฟสตาลอซซ่ี การเร่ิมตนของโฟรเบล ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษา
ปฐมวัยอยางแทจริงโฟรเบลเรียกโรงเรียนอนุบาลของเขาวา Kleinkinderbeschaf- tiquaustalt ตอมา
เรียกส้ัน ๆ วา “Kindergarten” ซ่ึงแปลวา “สวนเด็ก” ไมใชโรงเรียน โดยเขาจะเนนกิจกรรมของเด็ก 
เพราะเช่ือวาเด็กทุกคนมีความสามารถอยูภายใน และจะแสดงออกถาไดรับการสนับสนุน 
 จากการต้ังโรงเรียนอนุบาลของโฟรเบล พบวา นักเรียนจะสามารถเรียนไดดีในสังคมท่ี
เขามีความสุขนอกหองเรียน โรงเรียนอนุบาลที่ดีควรมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาเด็กโดยอาศัย
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วิธีการในการใหเด็กไดเคล่ือนไหวและแสดงออกโดยอาศัยการเขาสังคมกับเด็กอ่ืน ๆ เปนแนวทาง
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของโฟรเบล มี 3 ประการ คือ (เยาวพา เดชะคุปต, 2542 หนา 17) 
 1. เด็กในฐานะท่ีเปนมนุษย ในฐานะท่ีเปนมนุษยเด็กควรไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีและ
ไดรับความสําเร็จจากการมีสวนสัมพันธทางสังคม 
 2. การเลน ควรเปนท้ังหัวใจท่ีสําคัญของการพัฒนาเด็ก เพราะการเลนเปนส่ิงท่ีมีคุณคา
ดวยเปนกิจกรรมท่ีบริสุทธ์ิ และเปนหัวใจสําคัญของกิจกรรมสําหรับเด็ก 
 3. โรงเรียนอนุบาลซ่ึงเปนสังคมของเด็ก ควรมีสวนชวยไมใหเด็กถูกจํากัดอยูกับประเพณี
หรือระเบียบตาง ๆ จนเกินไป 
 แนวคิดของโฟรเบลไดมีผูนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัย
เรียนในระยะตอมาอยางกวางขวาง โดยไดแพรหลายไปในหลาย ๆ ประเทศ และเปนแนวทางใน
การกําหนดปรัชญาการศึกษาของการศึกษาในวัยนี้ และเปนตนแบบของการจัดโรงเรียนอนุบาล 
(Kindergarten) ในปจจุบัน 
 สวนแนวคิดหรือวิธีการของ มอนเตสซอร่ี (Mantessori, 1870-1950) เปนสุภาพสตรี
ชาวอิตาเลียนคนแรกท่ีไดรับปริญญาทางแพทยและเปนสุภาพสตรีคนแรกอีกเหมือนกันท่ีไดรับ
ปริญญาเอกทางดานมนุษยวิทยา ผูซ่ึงอุทิศเวลาใหกับการศึกษาของเด็กสลัมและเด็กปญญาออน เธอ
ไดคิดหาวิธีการสอนแบบเอกัตบุคคล (Individualizad Instruction) และยังไดเนนวิธีการจัด
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพและจิตวิทยาท่ีจะชวยในการเจริญเติบโตของเด็ก จนเด็กสามารถปรับตัวให
เขากับส่ิงแวดลอมได 
 อีกประการหนึ่ง มอนเตสซอร่ี เนนถึงความสําคัญของ “การศึกษาโดยใชประสาทสัมผัส 
(Sensory education)” ซ่ึงอุปกรณตาง ๆ ท่ีเธอสรางข้ึนจะเปนการฝกประสาทสัมผัสท้ังส้ิน  
 แนวความคิดนี้สอดคลองกับความคิดของเพียเจต (Piaget, 1936-1963) ซ่ึงเนนวาการให
เด็กทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวจะเปนพื้นฐานเพื่อวัดผลของพัฒนาการทางสติปญญา
แนวคิดและทฤษฎีของมอนเตสซอร่ี ท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาระดับอนุบาลทุกวันนี้ คือ 
 1. ทฤษฎีความเปนอิสระในการเลือกกิจกรรม มอนเตสซอร่ีเสนอวาครูควรเปล่ียน
บทบาทจากผูท่ีมีหนาท่ีในการสอนแตอยางเดียวมาเปนผูสังเกตการณ (Observes) และผูจัดหา
อุปกรณและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเด็ก (Facilitator) และคอยสังเกตดูวาเด็กจะทําอะไรบาง 
 2. ความเชื่อในเร่ือง “อิสรภาพทางการศึกษา” (Auto Education) โดยเนนใหผูเรียนมี
อิสระในการเลือกกิจกรรมท่ีจนสนใจ เธอไดเสนออุปกรณการศึกษาใหเด็กไดเลน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน
ของ "อุปกรณทางการศึกษา" (Didactic Materials) ในปจจุบัน 
 3. การฝกการรับรู ควรเปนทักษะเบ้ืองตนของการอาน การเรียน และการสอนเด็ก 
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 4. ควรใหการศึกษาแกพอแม การใหการศึกษาแกพอแมควรเปนส่ิงท่ีสําคัญในการศึกษา
แกเด็ก โดยใหพอแมมีความรูดานสุขภาพอนามัย วิธีการในการอบรมเล้ียงดูเด็ก ฯลฯ  
 นักปรัชญาการศึกษาชาวอเมริกัน จอหน (John) เยาวพา เดชะคุปต (2542 หนา 18) เปน 
นักปฏิรูปการศึกษาจากระบบเกาเปนระบบกาวหนา  หรือ “การศึกษาระบบพิพัฒนาการ” 
(Progressivism) ดิวอ้ี เปนนักคิดและนักปฏิบัติ เขาเช่ือวา “การศึกษา” คือกระบวนการของชีวิต  
ท่ีดําเนินไปตลอดเวลา ไมใชการเตรียมการเพ่ืออนาคต แนวความคิดของเขามีสวนคลายกับ 
มอนเตสซอร่ี 
 “โรงเรียน” ในความคิดของดิวอ้ี ควรทําหนาท่ีสังคมขนาดเล็กท่ีจะชวยฝกพื้นฐาน
ประชาธิปไตยในแงการอยูรวมกัน ความรวมมือ การตัดสินใจ และการแกปญหาตาง ๆ รวมกัน ฯลฯ 
นอกจากนี้การสอนใหคนมีทักษะในการดํารงชีวิตควรเปนจุดประสงคท่ีสําคัญในหลักสูตร ทักษะ
เหลานี้ไดแก การตัดสินใจการคิดอยางสรางสรรค การแกปญหา การประเมินผล และการตระหนัก
ในส่ิงตาง ๆ 
 แนวคิดของดิวอ้ีท่ีมีตอการศึกษาปฐมวัย ไดแก 
 1. การศึกษาไมใชเปนการเตรียมการเพื่อชีวิต แตเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 
 2. การเรียนรูจะเปนผลผลิตจากการทํากิจกรรมซ่ึงจะแสดงถึงความสนใจของเด็ก โดย
เนน "การใหเด็กเปนศูนยการของการเรียนรู" 
 3. การใหอิสรภาพในการเรียนจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาการการดํารงชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 
 แนวคิดแบบใยแมงมุม (Web Curriculum) ตามหลักการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยในลักษณะบูรณาการ โดยมีความเช่ือวาการจัดการเรียนการสอนของเด็กในวัยนี้
ไมควรแยกเปนรายวิชา เด็กจะเรียนรูและฝกทักษะในดานตาง ๆ ไปในเวลาเดียวกันโดย Krong) ได
กลาววา การจัดหลักสูตรท่ีมีความเช่ือมโยงระหวางวิชาตางๆ เชน รัศมีของใยแมงมุม เชนนี้จะทําให
หลักสูตรมีความแข็งแกรงข้ึน ซ่ึงวิชาตาง ๆ นี้จะประกอบไปดวย โดยหลักสูตรแบบนี้จะสรางมา
จากพ้ืนฐานความสนใจของเด็กเปนเกณฑ เปนหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน และเปนการเรียนรูแบบ
ธรรมชาติ เร่ืองท่ีจะนํามาสอนจะเรียกเปนหัวเร่ือง โดยหัวเร่ืองท่ีเลือกจะตองเปนเร่ืองท่ีเด็กสนใจ
และเปนประโยชนตอตัวเด็ก 
 แนวคิดท่ีกําลังไดรับความนิยมแพรหลายมากข้ึนในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลใน
ปจจุบันคือ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือ Whole Language เปนการสงเสริมการเรียนรูภาษา
อยางมีความหมายโดยผานการใชชีวิตหรือสภาพจริง ครูจะไมเนนการสอนภาษาแบบแยก
สวนประกอบ แตจะสอนนักเรียนโดยผานการจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดมีโอกาสไดสัมผัสภาษา
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ในแงมุมตาง ๆ เชน การจัดมุมบานท่ีมีเคร่ืองเขียนและมีปายช่ือ บอกช่ือส่ิงของตาง ๆ การสงเสริม
ใหเด็กไดหัดเขียนเพื่อส่ือสาร การสอนชนิดนี้ไดรับการยอมรับวาไดผลดี และเปนหลักการที่
สามารถนํามาใชไดกับการสอนภาษาสําหรับเด็กไทย (สลิลดา ทศานนท, 2541 หนา 39) 
 สรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารศึกษาปฐมวัยท่ีกลาวมาของนักปรัชญาการศึกษาตาง ๆ 
พบวามีสวนท่ีแตกตางกัน และก็มีสวนท่ีสอดคลองกันแตถึงกระนั้นนักปรัชญาท้ังหลายตางมุงเนน
ใหเด็กเกิดอิสรภาพในการเรียนรู และเปนประสบการณตรงท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงมากกวาการนั่ง
จิตนาการ การไดคนควาทดลองดวยตนเอง ยอมทําใหเด็กเรียนรูไดดีกวา ซ่ึงแนวคิดของนัก
การศึกษาตาง ๆ ไดมีผูประยุกตมาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัยในปจจุบันอยางกวางขวางข้ึนใน
หลายรูปแบบ 
 1. การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย 
  1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ.2542 เปนการศึกษาท่ีเร่ิมต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป เปนการศึกษาท่ีมุงอบรมเล้ียงดูกอนการศึกษา
ภาคบังคับเพื่อเตรียมความพรอม การจัดการเรียนการสอนมีสามประเภทคือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 กลาววา การจัดการเรียนการ
สอนระดับกอนประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา (ศรีเรือน แกวกังวาน, 
2549 หนา 36) ดังตอไปนี้ 
  1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของสถาบัน
ศาสนาศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ 
  2. โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
  3. ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน สถาบัน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และ
สถาบัน 
  Hymes (อางใน พิทยาภรณ มานะจุติ, 2548 หนา 1) ไดใหความหมายของการเรียน
การสอนปฐมวัยไววาเปนการศึกษาท่ีจัดใหแกเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ป โดยแยกไดเปน 2 ระดับคือ 



    

 

36

  1. ระดับบริบาล ไดแก การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กวัยแรกเกิด ถึง 3 ป ซ่ึง
เนนการดูแลอบรมและพัฒนาใหเด็กเกิดการเจริญเติบโตและกาวหนาท้ังดานพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 
  2. ระดับอนุบาล ไดแก การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเด็กวัย 3-6 ป ใหมีความเติบโต
และพัฒนาครอบคลุมท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเชนกันกับ กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2546 หนา 3) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยวาเปนเปนการ
พัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ปเต็ม บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทของสังคม 
วัฒนธรรมท่ีเด็กตองอาศัยอยูดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
  1.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย  
  สมองของเด็กแรกเกิดท่ีคลอดครบกําหนด มีน้ําหนักประมาณ 500 กรัม จะมีเซลล
ประสาทอยูประมาณ 1 แสนลานเซลล ซ่ึงจะไมมีการสรางเพิ่มเติมหลังคลอด ถึงแมวาเซลล
ประสาทบางสวนจะถูกทําลายจากการขาดเลือดมาเล้ียงดูหรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุก็จะ
ไมมีการสรางเซลลประสาทข้ึนมาใหมแตเซลลประสาทท่ีเหลือจะพยายามทําหนาท่ีชดเชยใหสมอง
หลังคลอดจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากในชวง 2-3 ปแรก สมองของเด็ก 2-3 ป จะมีขนาด
ประมาณ 80% ของสมองผูใหญเพราะวาในชวง 2-3 ปแรกนี้ จะมีการสรางเสนใยประสาทและ
จุดเช่ือมตอหรือซีนแนปสข้ึนมามากมายและยังมีการสรางไขมันหรือมันสมองหุมลอมรอบเสนใย
ประสาทดวยในวัยนี้จึงเปนวัยท่ีสําคัญท่ีจะตองมอบส่ิงท่ีสรางสรรคใหแกพวกเขา (เกียรติวรรณ 
อมาตยกุล, 2545 หนา 67) 
  เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจะเปนผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคต ดังนั้นเด็ก
ทุกคนรวมท้ังเด็กดอยโอกาสในลักษณะตาง ๆ เชนเด็กพิการ เด็กถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน เด็กถูก
ทารุณกรรมเด็กท่ีถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมาย เปนตน เด็กควรไดรับการเล้ียงดูจากบิดามารดา
บุคคลหรือครอบครัวท่ีใหความรักและความเขาใจ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางเสริมพัฒนาการทุก
ดาน ไดแกการพัฒนาทางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม อารมณ คานิยม และเจตคติ โดยเฉพาะเด็กวัย
แรกเกิดถึง 6 ป ซ่ึงเปนระยะที่สําคัญท่ีสุดในการวางรากฐานและเสริมสรางคุณภาพของคน ซ่ึงจะ
เปนอนาคตของชาติ จะตองเร่ิมต้ังแตปฏิสนธิจนถึงวัยกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซ่ึงอยูใน
วัย 0-6 ป ท้ังนี้เนื่องจากเด็กในวัย 0-2 ป หรือท่ีเรียกกันวาวัยทารก ควรไดรับการเล้ียงดู อบรมกลอม
เกลาจากครอบครัวอยางใกลชิด เพราะเปนชวงท่ีเด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทุกดาน เพื่อเปน
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รากฐานของการพัฒนาทางสติปญญาจิตใจ และบุคลิกภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัยพื้นฐานตาง ๆ การ
พัฒนาดังกลาวจะตอเนื่องมาถึงวัยกอนเขาเรียน คือ ชวงอายุ 3-6 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีเด็กเร่ิมออกจากบาน
ไปสูสถานศึกษา ซ่ึงการศึกษาระดับนี้เปนการศึกษาท่ีบุคคลไดรับในระยะตนของชีวิตเปนการจัด
การศึกษาเพื่อปูพื้นฐานชีวิตท่ีดีใหแกเด็กใหมีโอกาสไดรับเสริมสรางพัฒนาในทุก ๆ ดานเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาในระดับตอไป
รวมท้ังเปนการเตรียมตัวท่ีจะเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต (ทิศนา แขมมณี, 2545 หนา 45-46) 

 ซิกมันต ฟรอยด (Freud, 1996 หนา 66) ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาไดกลาววา “วัยเร่ิมตนของ
ชีวิตมนุษย คือระยะ 5 ปแรกของอายุ ประสบการณตาง ๆ ท่ีเด็กไดรับในตอนตน ๆ  จะมีอิทธิพลตอชีวิต 

 เฮอรลอค (Hurlock, 2004 หนา 12) กลาววา วัยเด็กนับวาเปนวัยแหงวิกฤตกาลในการ
พัฒนาบุคลิกภาพเปนระยะสรางพื้นฐานจิตใจวัยผูใหญตอไป บุคลิกภาพในวัยผูใหญแมจะมีความ
แตกตางไปจากวัยเด็กมากเทาใดก็ตาม จะเปนความแตกตางท่ีถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก        
ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสปนทอลล (Spinthall) กลาววาในชวง 5 ปแรก ของมนุษยเปนชวงวิกฤตของ
ชีวิตเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดในการวางรากฐานของบุคลิกภาพ 

 ดุย (Dewey, 2003 หนา 11) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย คือ การทําใหทุกคน      
มีจิตสํานึกทางสังคมเด็กจะถูกสถานการณทางสังคมกระตุนใหคอย ๆ ลดการกระทําและความรูสึก
ท่ียึดตนเองเปนศูนยกลางและเพ่ิมการกระทําและความรูสึกเพื่อสังคมท่ีเขาอยู การศึกษานี้จึงเปน
กระบวนการทางสังคมที่ปลุกเราความรูสึกนึกคิด โรงเรียนจึงเปนชีวิตในชุมชนท่ีเด็กไดมีโอกาส
แบงปนเสียสละ 

  1.3 หลักการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
  สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน (2545 หนา 18) กลาววาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
อายุ 3-5 ป เปนการจัดในลักษณะของการดูแล และใหการศึกษาแกเด็กใหไดรับการพัฒนาแบบองค
รวมทุกดาน ไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาตามวัย และตามความสามารถของ
แตละบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยมีหลักการจัด
ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทท่ีมีอายุ 3-5 ป 
  2. พัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษา 
  3. พัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
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  4. จัดประสบการณท่ีใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี
ความสุข 
  5. พัฒนาเด็กโดยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา 
  6. พัฒนาเด็กโดยใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม 

 สวนกรมวิชาการ (2546 หนา 5) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนไวในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 วา เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการอบรมเล้ียงดู และสงเสริม
พัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับ       
ผูเล้ียงดูหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษาเด็กปฐมวัย
เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้ 
  1. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
  3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
  4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ และ  
มีความสุข 
  5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
การบริหารการศึกษาปฐมวัยข้ึนอยูกับส่ิงท่ีผูบริหารยึดวาจะบริหารงานโดยหลักการใดจึงจะประสบ
ความสําเร็จสูงสุด และบังเกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกหนวยงานโดยการบริหาร ซ่ึงการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยใหบรรลุผลวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ
องคประกอบ 4 ประการ (เยาวพา เดชะคุปต, 2542 หนา 59-61) ดังนี้ 
  1. แนวความเช่ือของการบริหารสถานศึกษาการบริหารการศึกษามีแนวความคิดเปน  
2 กลุม กลุมท่ี 1 ยึดวิธีบริหารเชิงวิทยาศาสตรใหความสนใจงานเปนสําคัญ โดยถือวาการบริหาร
เปนการจัดระบบ ระเบียบวิธีการทํางาน วางแผนงานใหคนปฏิบัติงาน ถาคนไดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
วางไว งานจะดีมีประสิทธิภาพ กลุมท่ี 2 ยึดวิธีบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตรใหความสนใจตอคนเปน
คนสําคัญ โดยถือวาปจจัยสําคัญของการบริหารคือ ปจจัยมนุษย ถาสามารถพัฒนาคนที่ปฏิบัติงาน
ใหสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมไดอยางมี ประสิทธิภาพ ผลสําเร็จของงานจะเกิดข้ึน การบริหาร
เชิงพฤติกรรมศาสตรนี้ เปนการบริหารงานโดยยึดหลักมนุษยสัมพันธเปนหลัก 
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  2. ลักษณะของการบริหารงานในโรงเรียนการบริหารงานในโรงเรียนเปนการบริหาร
การศึกษา ซ่ึง มี ลักษณะเปนการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารโรง เ รียน                     
เปนลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริหารการศึกษาทั้งนี้เม่ือมีปญหาก็นําเขามาปรึกษาหารือกัน
ในคณะกรรมการบริหาร ทําใหเกิดความรอบคอบและเปนการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตยเพราะ
เปดโอกาสใหผูอยูในโรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนจะ
ประกอบดวยคณะครูในโรงเรียนจากสายงานตาง ๆ โดยมีครูใหญเปนประธาน 
  3. ปจจัยในการบริหารการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
จะตองมีปจจัยในการบริหาร ท่ีเรียกกันวา “4 M” ไดแก 
   M1 กําลังคน (Man Power) การทํางานจะสําเร็จไดตองมีคนดี มีความรูความสามารถ 
มีทักษะในการทํางาน มีความสนใจและต้ังใจทํางาน งานจึงจะประสบผลสําเร็จ 
   M2 เงิน (Money) เงินเปนปจจัยสําคัญ การทํางานใดหากขาดเงินงบประมาณใน
การทํางานแลวยอมไมสําเร็จผล 
   M3 วัสดุ (Materials) วัสดุอุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางานก็เปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหงานตาง ๆ เปนไปดวยความราบร่ืน 
   M4 ระบบงาน (Management) ระบบงานไดแกโครงสรางในการบริการงาน การ
แบงสวนงานการประสานงาน เปนระบบการจัดการหรือระบบการบริหารงานจะตองมีระเบียบ มี
การประสานงานกันอยางดี 
  ปจจัยท้ัง 4 ประการนี้ “คน” นับวามีความสําคัญท่ีสุด ถามีคนดีมีความสามารถยอมจะ
หาเงิน หาวัสดุ และจัดระบบงานท่ีดีได ปจจัยมนุษยจึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน 
  4. หลักการบริหารงาน 
   การบริหารงานในศูนยเด็กจะตองยึดถือหลักท่ีวาบริหารงานเพ่ือเปนประโยชนแก
นักเรียนครู และบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน การบริหารงานโรงเรียนจะตองยึดหลักการบริหารงาน
ดวยวิธีการประชาธิปไตย มุงหมายที่จะกอใหเกิดความรวมมือจากบุคลากรหลายฝายในโรงเรียน
เพื่อดําเนินงานใหการศึกษาแกเด็กอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองรูจักกระตุนให
ผูรวมงานทุกคนไดใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี ในการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว
รวมกันอยางรอบคอบและมุงอบรมนักเรียนใหรูจักคิดหาเหตุผล ฝกฝนความรับผิดชอบ รูจักทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนมีจรรยามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี  
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   หลักการบริหารงานโรงเรียน มีดังนี้คือ 
   4.1 จัดโรงเรียนใหเหมาะสมกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษา 
ครูใหญจะตองจัดประชุมช้ีแจงใหคณะครูทุกคนไดเขาใจปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของ 
โรงเรียนใหชัดเจนเพื่อคณะครูจะไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมกัน 
   4.2 วางนโยบายการบริหารใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของการศึกษาโดยการท่ีคณะกรรมการโรงเรียนรวมประชุมวางนโยบายการบริหารงานและใหคณะ
ครูไดทราบแนวนโยบายเหลานั้นดวย 
   4.3 การวางแผนงานและโครงการบริหารงานโรงเรียน โดยยึดหลักประชาธิปไตย
ใหคณะครูไดมีสวนรวมในการตกลงในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามโครงการ และโครงการตาง ๆ ควรปฏิบัติไดงายและสะดวก 
   4.4 กําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลแตละคนใหชัดเจน การกําหนดหนาท่ีของ
บุคคลตองเหมาะสมกับการรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
   4.5 การดําเนินงานใดก็ตามตองดําเนินงานดวยความระมัดระวัง และเหมาะสมกับ 
กิจการนั้น ๆ 
   4.6 มีการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณพิเศษซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดโดยไมคาดหวัง 
และพรอมท่ีจะแกไข และการบริหารงานท่ีดีควรปฏิบัติงานตาง ๆ ไดคลองตัว 
   4.7 มีการประเมินผลงานและติดตามโครงการตาง ๆ ในโรงเรียนอยูเสมอ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
   4.8 การบริหารงานท่ีดีจะตองมีการแบงสายงานใหรูหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน ตลอดจนสายงานและบังคับบัญชา ฉะนั้นทุกโรงเรียนควรมีแผนผัง
จัดสายงานของโรงเรียนใหชัดเจน 
   4.9 การบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดพัฒนานักเรียน และชวยเหลือ
นักเรียนใหเจริญเติบโตไดท้ังทางสติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย 
  สรุปจากสาระสําคัญดังกลาวขางตน วาหลักการบริหารจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาปฐมวัยในรูปอนุบาลควรมุงพัฒนาเด็กใน 3 ประการดังนี้ (ภิญโญ สาธร, 2523 หนา 7) 
  1. ความเสมอภาคทางโอกาส เด็กทุกคนไมวามาจากท่ีใด สังคมใด จะมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันในการท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กในชนบท ถ่ินสลัมหรือ
เด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ียากไรควรไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ 
  2. การพัฒนาศักยภาพของเด็ก มนุษยทุกคนมีศักยภาพหรือความสามารถอยูภายในตัว
ซ่ึงติดตัวมาแตกําเนิด ศักยภาพตาง ๆ เหลานี้สามารถพัฒนาได และจะสามารถนําออกมาใชเม่ือ
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ไดรับการกระตุนท้ังจากส่ิงเราภายนอก และแรงจูงใจภายในตัวเอง การศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้
จะตองพยายามดึงเอาศักยภาพของเด็กแตละคนออกมา และพัฒนาศักยภาพนั้นใหเจริญงอกงาม
สมบูรณ 
  3. ความแตกตางระหวางบุคคล เปนธรรมชาติของมนุษย เด็กแตละคนซ่ึงมีความ
แตกตางกันตามคุณสมบัติประจําตัว และส่ิงแวดลอมท่ีไดรับ การจัดการศึกษาจะตองตระหนักถึง
หลักความจริงนี้ การตระหนักถึงธรรมชาติของมนุษยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล จะเปน
พื้นฐานในการวางแนวทางพัฒนาเด็กตามลักษณะเฉพาะของเขาและเปนการพยายามเขาถึงตัวเด็ก
แตละคนดวย 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เนนการสงเสริมพัฒนาการ 
ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม โดยการพัฒนาเด็กใหครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญาตามวัย โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

  1.4 ปจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
  ปจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มี 5 ปจจัย ไดแก 
บุคลากรงบประมาณ อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และอุปกรณและส่ือการเรียน ซ่ึงแตละปจจัยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) บุคลากร 

  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2533 หนา 331, 338-340) ไดกลาวถึงบทบาทและบุคลิกภาพของ
ครูปฐมวัยไวดังนี้ ครูปฐมวัยเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหเด็กรูสึกมีความสุข สนุกสบายและ
ปลอดภัยเม่ืออยูในสถานศึกษา เด็กจะประทับใจตอสถานศึกษา อยากมาพบครู พบเพื่อน หรือมี
ความพรอมในการเรียนรูดีหรือไมเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติของครูปฐมวัย เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของครูปฐมวัยมีประสิทธิภาพ บทบาทสําคัญอันดับแรกท่ีครูปฐมวัยควรจะตองคํานึงถึง
บทบาทตอตนเอง ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  1. เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี ไดแก ตองแตงตัวใหเรียบรอย สวยงามมีสีสัน

สวยนาดู ทําใหเด็กสนใจในตัวครู การแตงตัวไมจําเปนตองทันสมัย แตตองแตงใหกะทัดรัด 

เคล่ือนไหวไดคลองแคลว 

  2. เตรียมบรรยากาศท่ีดี สภาพแวดลอมนับวามีอิทธิพลและความสําคัญแกเด็กอยางยิ่ง

โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัย ครูควรจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหเปนท้ังท่ีเลน ท่ีเรียนและ

ท่ีพักผอนของเด็ก และจัดส่ิงแวดลอมเพื่อใหเด็กสามารถเลือกหาประสบการณท่ีกอใหเกิดการ

เรียนรูไดดวยตนเอง และความตองการของเด็ก 
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  3. เตรียมจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ ครูตองศึกษาวาแนวการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ (หลักสูตร) เพื่อใหทราบขอบขายของประสบการณวามีจุดประสงคในการเรียนรู
อยางไร จะไดจัดกิจกรรมและประสบการณไดตรงและถูกตองสําหรับการจัดกิจกรรมนั้น ครูจะตอง
จัดรูปแบบใหเหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็ก 
  4. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ครูปฐมวัยจะตองเปนผูรอบรู หม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
และเสาะแสวงหาวิทยาการใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
  5. ประเมินตนเอง ครูจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ ๆ ในทุกๆ
ดาน เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม ๆ มาใชตอไป ครูปฐมวัยจะ
ปฏิบัติตอเด็กไดผลสําเร็จนั้น จะตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก และการประเมินความพรอมในการ
เรียนรู 
  สําหรับการปฏิบัติตนของครูปฐมวัยตอเด็ก มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1. เขาใจธรรมชาติของเด็ก ซ่ึงไดแก ไมชอบอยูนิ่ง ชอบเลน ระยะเวลาตามความสนใจ
ส้ัน สนใจส่ิงแวดลอมใกลตัว ชอบสีตาง ๆ และภาพแปลก ๆ เบ่ืองาย 
  2. รูความตองการของเด็ก ซ่ึงไดแก ความรัก ความปลอดภัย การยอมรับวาเปนคน
สําคัญคนหนึ่ง ความเปนตัวของตัวเอง การเลียนแบบผูใหญ การยึดคําแนะนําและเหตุผล 
  3. ใหความอบอุนแกเด็ก แสดงความม่ันใจและใหความอบอุนอยางจริงใจกับเด็กแต
ละคนโดยท่ัวถึงกัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
  4. จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดคิดคนดวยตนเอง คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี เลนกับเด็ก จัดส่ิงแวดลอมใหเด็กไดเลือกหา
ประสบการณตามความตองการทางสงเสริมแกไข 
  ขณะท่ี สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (ม.ป.ป. หนา 14-17) ได
กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก ดังนี้ 
  1. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ
ดูแลบุคลากรและการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานท่ี
วางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนตอเด็กมากท่ีสุด 
  2. ครูผูดูแลเด็กครูผูดูแลเด็ก มีบทบาทในการปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรของเด็ก ครูผูดูแลเด็กจะตองทําหนาท่ีดูแลเด็กและ
ปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของเด็ก เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกดานตามวัยและ
มีการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
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   2.2 สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในลักษณะบูรณาการ ครูผูดูแลเด็กมี

หนาท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค คือ ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ

อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมกัน 

   2.3 สังเกต เฝาระวัง และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการดานตางๆ

ของเด็ก ครูผูดูแลเด็กจะตองเปนคนชางสังเกต เฝาระวังปญหาสุขภาพ พัฒนาการและการเรียนรูของ

เด็ก จดบันทึกพฤติกรรมเพื่อจะไดเห็นความเปล่ียนแปลงท้ังปกติและผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็กซ่ึงจะ

นําไปสูการคนหาสาเหตุ เพื่อชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที 

   2.4 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็ก ครูผูดูแลเด็กจะตองเปน

คนชางสังเกต มีความรูและความเขาใจพฤติกรรมท่ีเปนปญหาและไมพึงประสงคของเด็ก 

   2.5 จัดส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กทุกดาน

ครูผูดูแลเด็กจะตองดูแลสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ

ปลอดภัย และมีบรรยากาศเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

   2.6 ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว และชุมชน ครูผูดูแล

เด็กจะตองประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเปนคนกลางในการสรางความสัมพันธ 

ท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม หรือผูปกครอง สมาชิกในครอบครัว และบุคคลตาง ๆ ในชุมชน เพื่อทราบ

ถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปล่ียนแปลงของเด็กไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

   2.7 รูจักพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ ครูผูดูแลเด็กจะตองใฝหาความรู

ในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังนี้ 

    2.7.1 การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง เชน 

การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ การติดตามความเปล่ียนแปลงดาน

ความรูและเทคโนโลยีโดยอาศัยส่ือท่ีหลากหลาย รวมท้ังการรวมกลุมแลกเปล่ียนประสบการณ

การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/สถานพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและ

จัดต้ังชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็ก ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง 

    2.7.2 การพัฒนาดานบุคลิกภาพ จะตองเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอุปนิสัยออนโยน

มีกิริยาวาจานิ่มนวล ออนหวาน ใจเย็น รูจักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 

  2) งบประมาณ 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 หนา 36-37) กลาววา

งบประมาณมีความสําคัญตอการบริหาร 3 ประการ ดังนี้ 
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  1. ความสําคัญตอการวางแผน งบประมาณเปนเคร่ืองมือสําคัญในการวางแผนของ
ฝายบริหาร เพราะการจัดทํางบประมาณจะตองวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยประหยัด เปน
ประโยชนและมีความเปนไปได ซ่ึงจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของงานท่ีจะทําและ
ระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีสวนตาง ๆ ตอง
รับผิดชอบ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายในรูปของ “แผน” หรือ “แผนขอเงิน” 
  2. ความสําคัญตอการประสานงาน เม่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและ
แนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุผลสําเร็จแลว เปนหนาท่ีของหัวหนาหนวยงานที่จะตอง
วางแผนดําเนินงานในหนวยงาน ใหประสานสอดคลองกันท้ังภายในและระหวางหนวยงานอ่ืน ซ่ึง
เรียกวา “การประสานแผน” ในรูปของ “แผนปฏิบัติการ” หรือ “แผนการใชเงิน” หรือ “แผน
งบประมาณ” จะมีผลชวยลดความซํ้าซอนความสูญเปลาและความขัดแยง ตลอดจนประโยชนสูงสุด
ของการใชงบประมาณซ่ึงมีอยูคอนขางจํากัดไดเปนอยางดี 
  3. ความสําคัญตอการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน นอกจากงบประมาณจะมี
ความสําคัญตอการวางแผน และการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ แลว ฝายบริหารยัง
สามารถใชแผนงบประมาณเปนเคร่ืองมือ ควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ไดในข้ันตอนการบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผน ซ่ึงจะทําใหทราบ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ และเปนขอมูลในการ
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3) อาคารสถานท่ี 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ม.ป.ป. หนา 15-17) ไดจัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในดานมาตรฐานดานอาคาร
สถานท่ี ไดกําหนดไวดังนี้ 
  1. ท่ีต้ัง สถานท่ีต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรอยูในพื้นท่ีซ่ึงมีขนาดท่ีเหมาะสม และตอง
ไมอยูในพื้นท่ีซ่ึงเส่ียงอันตราย หากไมสามารถหลีกเล่ียงไดตองมีมาตรการปองกันภาวะอุบัติภัยตาง 
ๆ ตามมาตรฐานความจําเปน และเหมาะสม 
  2. จํานวนช้ันของอาคาร ตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีจํานวนไมเกิน 2 ช้ัน หาก
สูงเกิน 2 ช้ัน ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยตาง ๆ สวนความสูงของตัวหองไมควร
นอยกวา 2.4 เมตร 
  3. ทางเขา – ออก ทางเขา – ออกตัวอาคารตองมีความเหมาะสม สามารถเคล่ือนยาย
เด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวก อยางนอยตองมีทางเขา – ออก 2 ทาง และแตละทางนั้นควรมีความ
กวางประมาณ 80 เซนติเมตร 



    

 

45

  4. ประตู – หนาตาง ประตู – หนาตางตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดี มี
ขนาดและจํานวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของหอง และความสูงของหนาตางควรอยูท่ีประมาณ 80 
เซนติเมตรนอกจากนี้บริเวณ ประตู – หนาตาง ไมควรมีส่ิงกีดขวางใด ๆ มาปดกั้นชองทางลม และ

แสงสวาง 
  5. พื้นท่ีใชสอย พื้นท่ีใชสอยตองจัดใหมีบริเวณพื้นท่ีในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก ประกอบดวยบริเวณตางๆ ดังนี้ 
   5.1 บริเวณพื้นท่ีสําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเท

ไดสะดวก และอุปกรณเคร่ืองใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพื้นท่ีเฉล่ียประมาณ 2 ตารางเมตร ตอเด็ก 
1 คน 
   5.2 บริเวณพื้นท่ีสําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบใหมีพื้นท่ีสําหรับการ
เรียนรูรวมกลุม และแยกกลุมยอย โดยมีวัสดุอุปกรณท่ีปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีอุปกรณหรือ

เคร่ืองเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
   5.3 บริเวณพื้นท่ีรับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศ
ถายเทไดสะดวก มีแสงสวางพอเหมาะ มีอุปกรณเคร่ืองใชท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
   5.4 บริเวณท่ีพักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา
เวชภัณฑท่ีจําเปน กรณีท่ีไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีท่ีพักเด็กปวย

แยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 
   5.5 บริเวณท่ีประกอบอาหารหรือหองครัว ตองแยกหางจากบริเวณพื้นท่ีสําหรับ
เด็กพอสมควร และมีเคร่ืองใชท่ีจําเปน รวมท้ังท่ีลาง และท่ีเก็บภาชนะเคร่ืองใชตางๆที่ ถูก
สุขลักษณะ 
   5.6 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก ตองจัดใหมีบริเวณท่ีใชสําหรับ
ทําความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณท่ีจําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีท่ีลางมือและแปรงฟนใน
ขนาดและระดับความสูงท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีท่ีมีหองอาบนํ้าจะตองมีแสงสวาง
เพียงพอ มีอากาศถายเทไดสะดวก และพ้ืนไมล่ืน 
   5.7 หองสวมสําหรับเด็ก ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก โดยเฉล่ีย 1 แหงตอเด็ก 
10 - 12 คน โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก โดยมีฐานสวมท่ีเด็กสามารถกาวข้ึนไดงายมีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมล่ืน หากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจ และมี



    

 

46

สวนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก และไมควรไกลจากหองพัฒนาการเด็กหากหองสวม
อยูภายนอกอาคารจะตองไมอยูในท่ีลับตาคน 
   5.8 พื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล จะตองมีพื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลท้ังภายใน และภายนอกตัว
อาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ 
   5.9 บันได ควรมีความกวางแตละชวง ไมนอยกวา 1 เมตร ลูกต้ังของบันไดสูง    
ไมเกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันมีราวลูกกรงไมนอย
กวา 90 เซนติเมตร และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 17 เซนติเมตร 
  สําหรับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2523 หนา 31) ไดใหแนวทางใน
การจัดอาคารสถานท่ี ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน ท้ังในเมืองและชนบท ดังนี้ 
  1. อาคารสถานท่ีท่ีจัดจะตองเปนไปตามลักษณะของทองถ่ิน งายและเปนไปตาม
ลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน โดยยึดหลัก ประหยัด ปลอดภัย และสะอาด 
  2. ทําเลที่ต้ัง อยูภายในหมูบานท่ีชาวบานไปมาและรับสงเด็กไดสะดวก ปลอดภัย 
  3. บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองสะอาด มีท่ีวางโลงพอท่ีเด็กจะวิ่งเลนไดอยาง
ปลอดภัย 
  4. อาคารตองแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด มีอากาศถายเทไดดี มีแสงสวางเพียงพอ 
  นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการจัดต้ังอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังนี้ 
  1. สถานท่ีต้ัง การเลือกสถานท่ีท่ีจะจัดต้ังศูนยเด็กปฐมวัย ควรพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 
   1.1 สถานท่ีต้ังควรอยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก ไมหางจากยานชุมชนมาก
เกินไป และอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 
   1.2 สถานท่ีต้ังควรอยูในท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดดี  และหางไกลจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  2. อาคาร ควรพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 
   2.1 ขนาดของอาคาร การกอสรางอาคารควรสรางช้ันเดียว แตถาหากจําเปนก็ไม
ควรสรางเกินสองช้ัน ในกรณีท่ีเปนอาคารสองช้ัน บันไดของอาคารควรแบงเปน 2 ชวง ชวงหนึ่งสูง
ไมเกิน 2 เมตร และความกวางของบันไดแตละข้ันตองไมนอยกวา 1.2 เมตร บันไดแตละข้ันควร
หางกันไมเกิน 17.5 เซนติเมตร และบันไดทุกข้ันตองมีราวและลูกกรง 
   2.2 ระเบียงหนาหองควรไมนอยกวา 2 เมตร และตองมีร้ัวระเบียงท่ีแข็งแรงเปน
แบบโปรง ซ่ึงต้ังไมหางเกนิไป สูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
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   2.3 อาคารทุกอาคารควรสรางทางออกฉุกเฉินไวดวยเพื่อปองกันเหตุฉุกเฉิน 
   2.4 ตัวอาคารควรตั้งอยูในตําแหนงท่ีมีทิศทางลมพัดผานและมีแสงสวางพอเหมาะ 
   2.5 ตัวอาคารควรทาสีออนๆ ท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน 
   2.6 อาคารสถานศึกษาระดับปฐมวัยควรประกอบดวยหองตางๆ เชน หองธุรการ
หองครูใหญ หองพักครู หองประชุม หองเรียน หองเตรียมอาหาร หองนอน หองสวม หองน้ํา    
หองพัสดุ หองพยาบาล หองกิจกรรม เปนตน 
  4) สภาพแวดลอม 

  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2533 หนา 331) ไดกลาววา สภาพแวดลอมนับวามีอิทธิพลและ   
มีความสําคัญตอเด็กอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย สถานท่ีใหการศึกษาอบรมเด็กในระดับนี้ควร
จัดเตรียมท้ังสภาพภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ส่ิงของเคร่ืองใชอุปกรณตางๆ ควรมีให
เพียงพอเหมาะสมกับวัยและความสนใจ และตกแตงใหนาดู จัดวางไวใหเด็กไดเลือกเลนอยางสนุก
เลือกใชและทดลองอยางสะดวกสบาย ปลอดภัย สําหรับสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาควรจัด
ใหมีสภาพคลายคลึงบานของเด็กใหมากท่ีสุด เพื่อเด็กจะไดอบอุน ม่ันใจ สนใจ รักและอยากมา
สถานศึกษา สวนสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนควรตกแตงใหสวยงามและไดประโยชน เชน 
ปลูกไมดอก ไมประดับ และตนไมใหญเพื่อใหรมเงาเพ่ือความสวยงามและเพื่อความปลอดภัยพื้น
สนามควรปรับใหเรียบสม่ําเสมอ ปลูกหญาเพื่อความสดช่ืนนาดู ควรดูแลความปลอดภัยไมใหมีเศษ
แกวหินคมเพราะอาจเปนอันตรายตอเด็กได บริเวณสนามควรดูแลรักษาใหสะอาดเรียบรอย มีท่ีท้ิง
ขยะเปนสัดสวน ในสนามควรมีเคร่ืองเลนสนาม และเคร่ืองเลนสําหรับใหเด็กไดออกกําลังกาย 
นอกจากนี้ควรมีท่ีเล้ียงสัตวท่ีใหความสวยงามและฝกนิสัยเด็กใหมีความเมตตากรุณาตอสัตว 

  สวน เบญจา แสงมลิ (2533 หนา 244) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม
ภายนอกหองเรียนเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 
  1. สนามของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยเปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานรางกาย และ
อารมณของเด็ก สถานศึกษาปฐมวัยจึงควรจัดใหมีท้ังสนามหญาและสนามเด็กเลน 
  2. สวนท่ีมีอยูในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยชวยใหเด็กรักธรรมชาติและไมทําลาย
ธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวเด็ก การทําสวนจึงเปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3. สถานศึกษาเด็กปฐมวัยมีหนาท่ีปลูกฝงใหเด็กมีใจเมตตากรุณาและรักสัตว ไมรังแก
สัตว จึงควรจัดใหมีท่ีสําหรับเล้ียงสัตวดวย สวนมากจะจัดใหอยูใกลกับสวน หรืออาจเล้ียงสัตว
บางอยางไวในหองเรียนได ถาสัตวเหลานั้นไมทําใหหองมีกล่ินหรือสกปรก หรืออาจจัดแขวนกรง
สัตวไวระเบียงหนาหองเรียนก็ได 
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  สนามเด็กปฐมวัยควรแบงออกเปนสองสวน คือ 
  1. สนามหญา เปนสนามท่ีปลูกหญาไวใชเปนท่ีวิ่งเลนของเด็ก อาจใชเสมือนเปน
หองเรียนเด็กก็ได สนามสวนนี้ควรมีตนไมใหญเพื่อใหรมเงาแกเด็ก 
  2. สนามเด็กเลน สนามสวนนี้จะเปนท่ีซ่ึงจัดต้ังเคร่ืองเลนสนามของเด็ก เพื่อสงเสริม
ใหเด็กไดเคล่ือนไหว ใชกลามเน้ือใหญ อันไดแก แขน ขา และลําตัว เด็กชอบปนปาย หอยโหน
เคร่ืองเลนสนามจึงมีลักษณะใหเด็กเลนตามความตองการโดยใชแขนขาออกกําลังกายสถานศึกษา
เด็กปฐมวัยสวนมากมีเคร่ืองเลนสนามดังนี้ 
   1. ชิงชา 
   2. สะพานล่ืน 
   3. กระดานหก 
   4. ราวไต 
   5. ราวโหน 
   6. โครงไม 
   7. มาหมุน 
   8. เรือโล 
   9. บอทราย และเคร่ืองมือในการเลน เชน เสียมเล็ก ๆ ถังท่ีตักทราย พิมพทําดวยไม
หรือพลาสติก เปนตน 
   10. อางใสน้ําและของลอยน้ําพลาสติก เชน เรือ เปด หลา เคร่ืองตวง เปนตนส่ิงท่ี
ตองคํานึงถึงในการจัดต้ังเครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก คือ เคร่ืองเลนชนิดหนึ่ง ๆ จะตองต้ังใหหาง
กันพอควร มีเนื้อท่ีซ่ึงขณะท่ีเด็กหมูหนึ่งกําลังเลนก็จะไมวิ่งไปโดนหรือชนเด็กกลุมอ่ืนท่ีกําลังเลน
อยู และเคร่ืองเลนสนามในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยอาจสรางจากวัสดุในทองถ่ินก็ได 
  นอกจากนี้ นภเนตร ธรรมบวร (2544 หนา 176) ไดกลาววาการจัดสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม ถือเปนสวนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
ท้ังนี้เพราะสภาพแวดลอมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่จะชวยใหครูบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีต้ังไว สําหรับการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนนั้น ควรจัดเปน
ศูนยการเรียน หรือมุมตาง ๆ เชน มุมภาษา ซ่ึงรวมถึงหนังสือนิทานตาง ๆ และเทปสําหรับใหเด็กฟง
นิทาน หรือเร่ืองราวตาง ๆ มุมบาทสมมติ มุมบล็อก  มุมศิลปะ  มุมดนตรี มุมคอมพิวเตอร              
มุมวิทยาศาสตร และมุมคณิตศาสตร เปนตน สวนการจัดสภาพแวดลอมภายนอกควรจัดใหมีสนาม
เด็กเลน และมีอุปกรณเคร่ืองเลนตาง ๆ ซ่ึงจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 
  5) อุปกรณและส่ือการเรียน 
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  พิทยาภรณ มานะจุติ (2539 หนา 103-104) กลาววา ส่ือการเรียนรูประเภทเคร่ืองเลน
ตางๆ ถือวาเปนอาหารกาย อาหารใจ และอาหารทางสมองอันจําเปนอยางยิ่งท่ีเด็กจะตองไดรับเพื่อ
ชวยใหเกิดการพัฒนายิ่งๆ ข้ึนอยางไมหยุดยั้ง ในชีวิตของเด็กทุก ๆ คน โดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรียน 
(0-6 ขวบ) ถือเปนวัยท่ีมีพัฒนาการดานตางๆ ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และมีคาควรแกการใหความ
เอาใจใส สนใจ สงเสริม และชวยเหลือ บิดามารดา ครู อาจารย หรือนักศึกษาตลอดจนบุคคล          
ท่ีทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทุกฝาย จําเปนท่ีจะตองใหความสนใจ ทําความเขาใจและตอบสนอง
ความตองการของเด็กเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะความเขาใจเกี่ยวกับการทําและการใชส่ือประเภท
เคร่ืองเลนสําหรับเด็ก ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการชวยการผลิตเคร่ืองเลนทําเองใหแกเด็ก 
ทําใหเกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสัมพันธท่ีมีความหมายระหวางผูใหญกับเด็กมาก
ยิ่งข้ึน ลักษณะของส่ือ หรือเคร่ืองเลนท่ีดีนั้น มีความเห็นวาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เหมาะกับวัยและโครงสรางเฉพาะวัยของเด็ก 
  2. ม่ันคง ทนทาน แข็งแรงไมแตกสลายงาย 
  3. ไมมีสวนของสารพิษเจือปน เชน สีหรือสารเคมีท่ีเปนพิษ สวนความแหลมหรือ
ของมีคม ตองไมเปนอันตรายตอตัวเด็ก 
  4. ประกอบข้ึนงาย ไมซับซอน ประหยัดเวลาในการทํางานและการเลน 
  5. สงเสริมประสบการณชีวิตในเด็ก 
  6. เราใจ สงเสริมใหเด็กอยากรู อยากเห็นอยูเสมอ 
  7. เพิ่มประสิทธิภาพทางทักษะและความสามารถเฉพาะวัย 
  8. เสริมสรางความสนใจและทัศนคติท่ีดีแกผูเลน 
  9. สงเสริมประสบการณรวมในเด็กดวยกัน 
  10. เขาใจและเลนไดไมยาก 
  11. ชวยเพิ่มพูนความรูหลายดานในเวลาอันส้ัน 
  12. ชวยใหเด็กจดจําบทเรียนและประสบการณไดนานข้ึน 
  13. มีขอบกพรองนอย และยากแกการบุบสลาย มีการสาธิตและการทดลองกอนการ

ใชเสมอ 

 สวน กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549 หนา 15-16) ไดกลาววา ส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็ก

ปฐมวัยมีความสําคัญกับเด็กมาก เพราะส่ือชวยใหเด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีจากการใชสัมผัสท้ัง 5 การ

ไดสัมผัสสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีชัดเจน ซ่ึงวิธีการจัดหาส่ือการเรียนการสอนสามารถทําได      

2 วิธี ดังนี้ 
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 1. การจัดหาส่ือการเรียนการสอนดวยการซื้อ ส่ือท่ีตองมาจากการซ้ือ จําเปนตองใช

งบประมาณของหนวยงาน จึงเปนบทบาทหนาท่ีของฝายบริหารท่ีตองจัดซ้ือ โดยมีครูเปนผูมีสวน

ใหขอช้ีแนะเพื่อใหการจัดหานั้นถูกตองตรงกับความตองการ และในการจัดซ้ือส่ือการเรียนการ

สอนน้ันจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

  1.1 ส่ือท่ีจัดซ้ือนั้นตองสนองตอบจุดประสงคของหลักสูตรการเรียนการสอนและให

ความหลากหลายในการพัฒนาเด็กและการเรียนรู 

  1.2 จํานวนการจัดซ้ือตองสอดคลองกับงบประมาณท่ีมี และความจําเปนในการจัดการ

เรียนการสอน 

  1.3 ส่ือการเรียนการสอนท่ีจัดซ้ือตองมีความจําเปน ไมสามารถจัดหามาในรูปแบบอ่ืนได 

  1.4 มีท่ีเก็บเหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพและพรอมนําไปใชสะดวก ของเส่ือม

สลายและมีอายุส้ันควรจัดซ้ือในปริมาณท่ีจําเปน 

  1.5 ส่ือการเรียนการสอนท่ีจัดซ้ือตองปลอดภัยสําหรับเด็ก ในดานสวนประกอบ

รูปราง สี กล่ิน ขนาด รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดท่ีสะดวกและปลอดภัย 

  1.6 เปนท่ีนาสนใจสําหรับเด็ก และเด็กสามารถนําไปเลนไปเรียนไดในกิจกรรมตางๆ 

 2. การจัดหาส่ือดวยตัวครูเอง ส่ือท่ีครูจัดเตรียมเองไดเปนส่ือท่ีครูไมตองลงทุนจัดซ้ือแต

เปนส่ิงท่ีครูสามารถทําเองไดงาย ประกอบดวย 

  2.1 ส่ิงของเหลือใชตาง ๆ เชน ภาพจากหนังสือพิมพท่ีท้ิงแลว ครูสามารถนํามาจัด

กิจกรรมตางๆ ไดหลายรูปแบบ 

  2.2 ส่ิงของจากธรรมชาติ ไดแก ดอกไม ใบไม ดิน หิน ผัก ผลไม เปนตน 

  2.3 ส่ิงประดิษฐจากครู เชน บัตรคํา บัตรภาพ เปนตน 

 สําหรับ เยาวพา เดชะคุปต (2550 หนา 19) ใหความหมายวา ส่ือ (Media) คือ เคร่ืองมือใน

การเรียนรูท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูดานตาง ๆ การเลือกส่ือเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ใหเหมาะสม พอ แม และครูควรมีความเขาใจในเร่ืองของพัฒนาการของเด็กวัยตาง ๆ และเขาใจ

ประเภทของส่ือ ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเลือกใช และจัดหาซ้ือส่ือไดตรงกับความตองการและมี

ประโยชนสําหรับการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ส่ืออาจจะเปนคน ส่ิงของ หรือวัสดุใกลตัว ท่ี

ผูปกครองและครูสามารถใชการเลนดวยมือ การเคล่ือนไหวรางกายกับเด็ก หรือสนทนาพูดคุยถึงส่ิง

ท่ีเด็กไดพบเห็น เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู และไดรับประสบการณตรงใหมากท่ีสุด 



    

 

51

 ขณะท่ี บูรชัย ศิริมหาสาร (2545 หนา 49-50) ไดกลาวถึงส่ือการเรียนการสอน 
(Insructional Media) วาคือตัวกลางที่ชวยนําความรูไปสูผูเรียนทําใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดประสงคท่ีตองการ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
 1. ส่ือท่ีเปนเคร่ืองมือและอุปกรณ (Hardware) เชน เคร่ืองฉายสไลด โทรทัศน วิทยุ
คอมพิวเตอร เปนตน ส่ือประเภทนี้ตองอาศัยความรูในแบบตางๆ มาปอนผานเคร่ืองมือไปสูผูเรียน 
 2. ส่ือท่ีเปนวัสดุ (Software) เปนวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชแลวหมดไป เชน ฟลมสไลด ฟลม
ถายภาพ รูปภาพ แผนท่ี ลูกโลกจําลอง เปนตน ส่ือประเภทนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนส่ือท่ีเก็บ
ความรูท่ีครูตองถายทอดสูผูเรียน ในลักษณะของภาพ เสียง และตัวอักษร ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู 
 3. ส่ือท่ีเปนเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบตาง ๆ (Techniques or Method) ไดแกกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ ท่ีครูและนักเรียนรวมกันจัดข้ึนท้ังในและนอกหองเรียน เชน เกมการศึกษาบทบาท
สมมติและกรณีตัวอยาง เปนตน 
 นอกจากนี้ อําภา บุญชวย (2537 หนา 101) ไดแนะนํา หลักการเลือกส่ือการเรียนการ
สอนและหลักการเตรียมส่ือการเรียนการสอนไววา ตองคํานึงถึงความสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียน
และจุดประสงคของเร่ืองท่ีจะสอน เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผูเรียน เหมาะสมกับความรู 
และประสบการณของผูเรียน เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เลือก
ส่ือท่ีหางายมีประสิทธิภาพ ใชส่ือตามความเหมาะสม ตรงกับเนื้อหาเพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรู
เนื้อหาท่ีถูกตอง เปนส่ือท่ีใชการไดดี คุมกับราคา คุมกับเวลา มีความสอดคลองกับวิธีการสอนและ
ผูสอนมีประสบการณในการใชกอนสอนจริง 
 สรุปไดวา ปจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นประกอบดวย 1) 
บุคลากรเพราะมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะตองมีความรูความเขาใจใน
พัฒนาการของเด็ก เพื่อจะไดจัดประสบการณใหกับเด็กไดอยางเหมาะสมตามวัย 2) งบประมาณ  
ซ่ึงเปนทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ ตลอดจนเปน
ปจจัยพื้นฐานท่ีจะนํามาซ่ึงทรัพยากรบริหารดานอ่ืน ๆ 3) อาคารสถานท่ี ซ่ึงการจัดต้ังอาคารสถานท่ี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก 
นอกจากนี้บริเวณอาคารสถานท่ีจะตองสะอาดมีอากาศถายเทไดสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ   
4) สภาพแวดลอม ซ่ึงสภาพแวดลอมนั้นมีอิทธิพล และมีความสําคัญตอเด็กเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยตองจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกให
เหมาะสม สวยงาม และปลอดภัย ซ่ึงสภาพแวดลอมท่ีดียอมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีในทุก ๆ
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ดาน และ 5) ส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูของ
เด็กมาก สถานศึกษาจึงตองจัดหาสื่อใหพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของเด็กอาจจะ
เปนส่ือท่ีจัดซ้ือมา หรือครูจัดทําเอง ซ่ึงการเลือกใชส่ือจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการเลน 
ประโยชนและประสิทธิภาพในการเลน รวมถึงตองคํานึงถึงความประหยัดทรัพยากรดวย 
  1.5 การบริหารจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาปฐมวัย 
  การศึกษา นั้นเปนคําท่ีมีความหมายกวางขวางมาก แตความหมายที่จํากัดขอบเขตลง
มาในท่ีนี้ หมายถึง การพัฒนาความรู ความคิด ความสามารถ ท่ีมีอยูในตัวบุคคล เพื่อใหเปนสมาชิก
ท่ีดีตอสังคมและประเทศชาติส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบตอการศึกษา ก็คือ ผูใหรับการศึกษา ผู
ไดรับการศึกษา และปจจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงองคประกอบดังกลาวอาจหมายถึงโรงเรียนครูหลักสูตร 
นักเรียน วัสดุอุปกรณตําราเรียน และอาคารสถานท่ี 

 กูด (Good, 1973) นักการศึกษาคนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ผูเขียนพจนานุกรมเก่ียวกับ
การศึกษา (Dictionary of Education) ไดใหนิยามของการศึกษาไววา การศึกษา หมายถึง 
  1. การดําเนินงานดวยกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ท้ังหลาย เพื่อใหบุคคลมีคุณคาและเปนท่ียอมรับของสังคม 
  2. กระบวนการทางสังคม มีบุคคลไดรับการฝกฝนอบรมจากภาวะแวดลอม คือ 
โรงเรียนเพื่อใหบุคคลแตละคนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพในสังคม 
  3. เปนวิชาชีพอยางหนึ่งสําหรับครู ซ่ึงเปดสอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียม
บุคคลเพ่ือเปนครูหรือผูมีอาชีพทางการศึกษา 

 ภิญโญ สาธร (2523 หนา 5) ใหความหมายของการศึกษาไววา “การศึกษา คือ การพัฒนา
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม เพื่อใหบุคคลเนนสมาชิกท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพของสังคมโดยใช กระบวนการตาง ๆ มีท้ังเปนระเบียบแบบแผน และไมเปนระเบียบ
แบบแผน ท้ังโรงเรียน และนอกโรงเรียน” 

 เยาวพา เดชะคุปต (2542 หนา 14) “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการทางสังคมในการ
ถายทอดวัฒนธรรมและความรูอยางเปนระบบท่ีจะเลือกสรรและควบคุมส่ิงแวดลอมและดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคนทางดานบุคลิกภาพความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรมตลอดจนการ
ถายทอดวัฒนธรรม และพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของบุคคลใหเกิดผลดี และเปนท่ียอมรับนับ
ถือของสังคม 

 นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534 หนา 4) การบริการการศึกษาหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ี
บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับต้ังแตบุคลิกภาพ
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ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม 
โดยกระบวนการตาง ๆ ท่ีอาศัยการควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมเพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตน
ดําเนินชีวิตอยู 
 กลาวโดยสรุป “การบริหาร” หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับ

บุคคลและงานตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยการฝกฝนอบรมจาก

ภาวะแวดลอม  คือ  โรงเรียนเพื่อใหบุคคลแตละคนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี ท่ีสุด  และมี

ประสิทธิภาพในสังคม และพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของบุคคลใหเกิดผลดี และเปนท่ียอมรับ

นับถือของสังคม 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เปนการปูพื้นฐานการศึกษาและการสงเสริมพัฒนาการ

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สําหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ ใหมีความพรอมท่ีจะเขา

ศึกษาและรับรูดานวิชาการในระดับประถมศึกษา 

 การศึกษาในชวงปฐมวัยในการศึกษาท่ีมุงเนนการอบรมดูแล และพัฒนาความพรอมของ

เด็กเพื่อเรียนรูในข้ันตอไป เด็กปฐมวัยท่ีสมองกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว สมควรท่ีจะไดรับการ

สงเสริมใหเจริญงอกงามในดานการคิดมากกวาการฝกในดานความพรอม สงเสริมพัฒนาการ

เสริมสรางและปลูกฝงเจตคติท่ีจําเปนมากกวามุงเนนดานวิชาการ 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

หมายถึง เปนการศึกษาท่ีเร่ิมต้ังแตเกิดจนถึง 5 ป เปนการศึกษาที่มุงอบรมเล้ียงดูกอนการศึกษาภาค

บังคับเพื่อเตรียมความพรอม การจัดการเรียนการสอนมีสามประเภท คือ การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 โชติรส โสภณมณี (2543 หนา 20) ผูไดรับสมญานามวาเปนบิดาของการอนุบาลศึกษา 

“Kindergarten” มีความหมายตามเนื้อศัพทภาษาเยอรมันวา “Children's garden” หรือ “สวนเด็ก” 

เพราะ โฟรเบล (Froebel) เช่ือวา เด็กนั้นเปรียบเสมือนตนไมท่ีสามารถเจริญเติบโตข้ึนโดยธรรมชาติ

ภายใตการดูแลเอาใจใสท่ีเหมาะสม แนวคิดของโฟรเบล ในขณะน้ันนับวานําสมัยมาก เนื่องจากการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กในระยะน้ัน สําหรับในประเทศไทยเองก็ไดรับแนวคิดในเร่ือง “สวนเด็ก” 

ของโฟรเบล เขามาจัดการศึกษาในระดับอนุบาลอยูไมนอย แมวาในรูปแบบการจัดอนุบาลใน

ประเทศไทยน้ันจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากก็ตาม 
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 การบริหารจัดการการเรียนการสอนปฐมวัยควรมีสวนชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการและการ

เรียนรูอยางเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้ทุกรูปแบบควรมีสวน

สําคัญดังท่ีมาสโซเกลีย (Massoglia, 1977 หนา 3-4) กลาวเอาไวดังนี้ 

  1. เปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทุกดาน นับตั้งแตแรกเกิดจนเร่ิมเขาเรียนใน

ระบบโรงเรียน 

  2. วางพื้นฐานทางสุขภาพอนามัยใหกับเด็กต้ังแตตน รวมท้ังเด็กท่ีมีขอบกพรองตาง ๆ 

  3. ส่ิงแวดลอมทางบานควรมีสวนชวยใหเด็กเจริญเติบโต และพัฒนาในทุก ๆ ดาน 

  4. พอแมควรเปนครูคนแรกท่ีมีความสําคัญตอลูก 

  5. อิทธิพลจากทางบานควรมีผลตอกระบวนการในการพัฒนาเด็ก 

 ในอดีตท่ีผานมาเรามักละเลยไมไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาในเด็กวัยนี้

เทาท่ีควร แตในระยะหลัง ๆ นักการศึกษาและนักจิตวิทยารวมท้ังผูเช่ียวชาญในวงการตาง ๆ         

ไดเล็งเห็นถึง การปลูกฝงทัศนคติคานิยมและบุคลิกภาพ รวมท้ังการสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กจะ

ทําไดดีท่ีสุดในชวงนี้ซ่ึงเปนวัยตนของชีวิต ดังท่ีเบนจามิน บลุม (เยาวพา เดชะคุปต, 2542 หนา 26) 

กลาววา 50% ของสติปญญาของมนุษยจะเร่ิมพัฒนาขึ้นในชวง 4 ปแรก ของชีวิตและอีก 30% จะ

พัฒนาข้ึนในชวงตอ ๆ ไป ดังนั้น จึงถึงเวลาแลวท่ีเราควรจะหันมาพิจารณาถึงหลักสูตรและวิธีการที่

เหมาะสมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้จะพบไดวาการบริหารการศึกษาเปนการบริหารที่มี

ลักษณะและวิธีการเฉพาะแตกตางจากกิจการบริหารงานอ่ืน ๆ เพราะการศึกษาเปนกิจการทางสังคม 

บางสวนก็นําหลักการบริหารทั่วไปซ่ึงใชในกิจการอ่ืนมาใชในการบริหารการศึกษาได แตบางอยาง

ก็นํามาใชไมไดเพราะการศึกษาเกี่ยวของกับคนและอนาคตของสังคม ตองใชทรัพยากรตาง ๆ      

ในสังคมมาชวยในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากบทความดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา การบริหารการเรียนการสอนปฐมวัย หมายถึง 

กระบวนการดําเนินงานของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมกัน

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ซ่ึงเปาหมายน้ันจะตองสอดคลองและสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีตัวของสถานศึกษานั้น ๆ โดยครอบคลุมงานดานวิชาการ การเงิน พัสดุและครุภัณฑอาคาร

สถานท่ี กิจการนักเรียน ผูปกครอง และตัวนักเรียนเพื่อใหบังเกิดผลดีตอทุก ๆ  ฝาย (ภิญโญ สาธร, 2523 หนา 6)  

 จากการศึกษาการบริหารจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาปฐมวัยดังกลาว ผูวิจัยสนใจ   

ท่ีจะศึกษาแนวคิดการบริหารของแมคคินซีย (Mckinsey’s) (Peters and Waterman, 1980 หนา 1-12) 

โดยจะนําแนวคิดของแมคคินซียมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนสถานศึกษา
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ปฐมวัย ซ่ึงกรอบแนวคิดประกอบดวยปจจัย 7 ประการในการประเมินองคการ โดยในระยะตอมา

ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยาง กวางขวาง และในปจจุบันไดมีการนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหองคการในสวนของสวอท (SWOT) ในดานของปจจัยภาพในวาองคการนั้น ๆ มีจุดแข็ง

และจุดออนในปจจัยท้ัง 7 อยางไร แผนภาพขางลางนี้เปนรูปแบบ (Model) ของ แม็คคินซีย ซ่ึงจะ

เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2.2 โครงราง 7-S ของแมคคินซีย (Mckinsey 7-S) 
 
  S1 =  โครงสราง (Structure) 
  S2 =  กลยุทธ (Strategy) 
  S3 =  แผนงานหรือระบบตาง ๆ (Systems) 
  S4 =  รูปแบบการบริหาร (Style) 
  S5 =  บุคลากร (Staff) 
  S6 =  ทักษะฝมือ (Skills) 
  S7 =  จิตสํานึกรวม (Shared values) 

S1 
Structure 

S2 
Strategy 

S3 
Systems 

S4 
Style 

S5 
Staff 

S6 
Skills 

S7 
Shared 
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 1. โครงสรางองคการ (Structure) คือโครงสรางท่ีไดต้ังข้ึนตามกระบวนการหรือหนาท่ี

ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคท่ีต้ังไว 

หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับบุคคล ต้ังแต 2 คนข้ึนไปเพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว 

เนื่องจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญ-การจัดองคกรท่ีดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนหรือขัดแยงในหนาท่ี ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความ

รับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร

จัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 2. กลยุทธขององคกร (Strategy) เปนกระบวนการอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริหารตอบ

คําถามท่ีสําคัญ อาทิ องคกรอยูท่ีไหนในขณะน้ี องคกรมีเปาหมายอยูท่ีไหน พันธกิจของเราคืออะไร

พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธจะมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกร กําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันข้ึนมาไดและเปนแนวทางท่ีบุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปใน

ทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 

 3. แผนงานหรือระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อให

บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวนอกจากการจัดโครงสรางท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธท่ีดีแลว การ

จัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/ 

Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 

 4. รูปแบบการบริหาร (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปน

องคประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําของ องคกร

จะมีบทบาทท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะตองวาง

โครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเช่ือมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ

ใหเกิดข้ึน 

 5. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของ

องคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหน่ึงจะข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(Human resource management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความ

ตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหท่ีอยู
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บนพื้นฐานของกลยุทธองคการที่เปนส่ิงกําหนดทิศทางท่ีองคการจะดําเนินไปใหถึงซ่ึงจะเปนผลให

กระบวนการกําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 6. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลใน
องคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ เปนทักษะท่ีจะทําให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีได ตามหนาท่ี และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเชน ดาน
การเงิน ดานบุคคล ซ่ึงคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพ่ิมเติม สวนทักษะความ
ถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ นั้นอาจเปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้น ๆ โดดเดนกวาคน
อื่น สงผลใหมีผลงานท่ีดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานไดรวดเร็ว ซ่ึงองคการคงตอง
มุงเนนในท้ัง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 
 7. จิตสํานึกรวม (Shared Values) คานิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือรวมกันโดยสมาชิกของ
องคกรท่ีไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหาร
ภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือความเช่ือ 
คานิยมท่ีสรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคกร โดยท่ัวไปแลวความเช่ือจะสะทอนใหเห็น
ถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผูกอต้ังหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเช่ือเหลานั้นจะกําหนด
บรรทัดฐาน เปนพฤติกรรมประจําวันข้ึนมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเช่ือไดถูกยอมรับท่ัว
ท้ังองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  
 ในการประเมินสมรรถนะขององคการถือวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความ
ยั่งยืนในการพัฒนา เนื่องจากจะทําใหเราไดรูสภาพความเปนจริงวาองคการของเรามีสมรรถนะ
อยางไร อาจเปรียบไดกับการตรวจรางกายของคนเพ่ือท่ีจะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณและ
คนหาโรคภัยตางๆ ในกรณีองคการก็เชนเดียวกัน การคนพบจุดออนก็เปรียบการคนพบโรคท่ี
จําเปนตองไดรับการเยียวยารักษาใหหายหรือทุเลาลงไป เพื่อพรอมท่ีจะดํารงอยูอยางม่ันคงและ
สามารถไปสูเปาหมายท่ีฝนไวใหไดนั่นเอง 
 ปจจัยตัวแปร 3 ตัวแรก คือ กลยุทธ (Strategy), โครงสรางองคกร (Structure) และ ระบบ 
(Systems) เปรียบไดกับสวนท่ีเรียกวา "ฮารดแวร" (Hardware) ของระบบคอมพิวเตอรท่ี ทําใหเกิด
ความสําเร็จ สวนปจจัยท่ีเหลืออีก 4 ตัว คือ แบบการบริหาร (Style), บุคลากร (Staff), ทักษะ (Skills) 
และจิตสํานึกรวม (Shared Values) คือ สวนที่เปน "ซอฟตแวร" (Software) ซ่ึงท้ัง 2 สวนนี้จะตอง
ประกอบรวมกัน จึงจะทําใหการดําเนินตามแผนกลยุทธประสบผลสําเร็จ 
 แนวคิดเร่ืองโครงราง 7-S ของแมคคินซีย ชวยทําใหการศึกษาจุดออนขององคการ
สะดวกงายข้ึน และท้ังยังใหขอคิดท่ีสําคัญอันมีประโยชนตอผูบริหารอยางนอยท่ีสุด 4 ประการดังนี้  
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 1. ความสามารถขององคการท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง และแนวทางที่เหมาะสม
ของการเปล่ียนแปลง เกิดจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลหลายปจจัย นอกจากปจจัยของโครงสรางและกล
ยุทธแลว ยังประกอบดวยปจจัยอ่ืน ๆ อีก 5 ตัว ท่ีเหลืออีกดวย 
 2. ปจจัยตัวแปรท้ัง 7 ตัว มีสวนสัมพันธเกี่ยวเน่ืองซ่ึงกันและกัน และเปนการยากหรือ
บางทีอาจเปนไปไมไดเลย ท่ีจะทําใหปจจัยตัวใดตัวหนึ่งกาวหนาไปขางหนาโดยท่ีไมทําใหปจจัยตัว
อ่ืน ๆ กาวหนาตามไปดวย ผูบริหารท่ีตองการบริหารงานใหเกิดสัมฤทธ์ิผล จึงควรใหความสําคัญ
กับตัวแปรท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรไปพรอม ๆ กัน 
 3. แผนงานกลยุทธท่ีไดรับการออกแบบอยางรอบคอบเปนจํานวนมาก ตองประสบกับ
ความลมเหลวอันเนื่องจากขาดความสนใจในปจจัยตัวแปรอ่ืน ๆ ของผูจัดการนั่นเอง ทํานอง
เดียวกับแผนกลยุทธของกองทัพในสมรภูมิท่ีไดรับการวางแผนอยางดีเลิศ ตองถูกทําลายลง
เนื่องจากการสงกําลังบํารุงทางทหาร การจัดระบบการบริหารงานท่ีไมเหมาะสม หรือการขาด
พนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมอยางดี ก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหแผนกลยุทธท่ีไดวางแผนไวอยางดีท่ีสุด
ไมประสบผลสําเร็จไดเชนเดียวกัน 
 4. ปจจัยตัวแปรท้ัง  7 ตัว  ก็ไมสามารถบอกไดวาปจจัยตัวใดสําคัญท่ีสุดในการ
เปล่ียนแปลงองคการ ณ เวลาหนึ่ง บางคร้ังปจจัยตัวท่ีสําคัญท่ีสุดอาจเปนกลยุทธแตบางคร้ังปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดอาจเปนท่ีระบบหรือโครงสรางก็ได 
 

2.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามมาตรา 289 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยอมมีสิทธิทีจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถ่ิน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (อิสรีย ประทุมทิพย, 
2549 หนา 371) ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปน
หนวยงานทีรับผิดชอบในการกํากับดูแลสงเสริม สนับสนุน การบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน จึง
ไดจัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 - 2559 ภายใต
กรอบแหงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงพอสรุปในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาท่ีประชาชามีสวนรวม ดงันี้ 
 1. การจัดการศึกษาทองถ่ิน 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2478 กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพื่อให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเขาไวดวย ดังนั้นหนาท่ีในการจัดการศึกษาของทองถ่ินจึงไดตกอยูใน
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ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนทองถ่ินนั้น ๆ และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 กําหนดใหมีการโอนโรงเรียนและทรัพยสินของโรงเรียนมาเปนของ
เทศบาลท้ังหมด หากทองถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไมเพียงพอ ก็ใหเทศบาลจัดต้ังเพิ่มข้ึนและดํารง
โรงเรียนประถมศึกษาเหลานั้นดวยเงินรายไดของเทศบาลเอง จากผลของพระราชบัญญัติสองฉบับ
ดังกลาวรัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดตราพระราชกฤษฎีกามอบอํานาจการจัดการประถมศึกษาในเขต
เทศบาลใหเทศบาลรับไปดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479 และเทศบาลไดรับโอนโรงเรียนเทศบาลมา
ดําเนินการคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2480 การโอนโรงเรียนเทศบาลมาดําเนินการคร้ังนี้เทศาลไดรับโอนมา
ท้ังหมดคือ โรงเรียน กิจการของโรงเรียน ทรัพยสิน และครู โดยใหครูโอนมาเปนพนักงานเทศบาล 
การโอนการประถมศึกษามาอยูกับเทศบาลในระยะน้ันประสบปญหาตาง ๆ มากงบประมาณของ
เทศบาลมีจํานวนนอย ทําใหการศึกษาของเทศบาลไมกาวหนาเทาท่ีควร จึงไดมีการโอนการศึกษา
ของเทศบาลไปอยูกับกระทรวงศึกษาอีกคร้ังหนึ่ง 
 พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงไดโอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลรับผิดชอบอีก

คร้ังหนึ่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 

 1. ใหกระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล 

 2. สงเสริมใหเทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดําเนินการใหมากท่ีสุด 

เวนแตโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวปรับปรุงในทางวิชาการ และเปนตัวอยางเทานั้น 

 3. กระทรวงศึกษาธิการ ควรจายเงินอุดหนุนเปนการชวยเหลือการศึกษาในเขตเทศบาล

ซ่ึงอาจจะคํานวณเปนรายหัวนักเรียน ซ่ึงอาจจะไดพิจารณาตอไป 

 ดังนั้นการจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยูในการกํากับดูแลควบคุมของเทศบาล

ตลอดมาจนทุกวันนี้ และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ได

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม

ความพรอมความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน (กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ม.ป,ท., 

ม.ป.ป.) 

 2. วิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
 จัดการศึกษาทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณา

การวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

 3. ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
  1. จัดการศึกษาปฐมวัย 
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  2. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  3. จัดบริการใหความรูดานอาชีพ 

  4. จัดสงเสริมกีฬานันทนาการกิจกรรมเยาวชน 

  5. การดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4. วัตถุประสงค 
  1.เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมและเตรียมความพรอมทางรางกาย จิตใจ

อารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2. เพื่อใหเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกัน 

  3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคเปนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด และตรง

ตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลท้ังทางดานปญญา 

จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเนนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมี

ความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 

  4. เพื่อใหการจัดการศึกษาทองถ่ินดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการมีสวน
รวมการสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาทุกระดับตาม
ศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน 
  5. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดออกกําลังกายและฝกฝน
กีฬา รวมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปนคนท่ีมีคุณภาพท้ัง
รางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา นันทนาการ และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางท่ีถูกตอง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
  6. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสราง และพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพใหมีงานทํา ไมเปนภาระแกสังคม 
  7. เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย 
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 5. นโยบายการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
  1.นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเรงรัดจัดการศึกษา
ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป ให
ไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
  2. นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิ
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3. นโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  4. นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบบริหาร และการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกท้ังมีความพรอมในการดําเนินการ
จัดการศึกษา และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
  5. นโยบายดานครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพ่ือใชใน
การประสานขอมูล และเปนขอมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พรอมท้ังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อให
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยมีสิทธิประโยชนสวัสดิการ
คาตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
  6. นโยบายหลักสูตร ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลางและ
สาระหลักสูตรทองถ่ินท่ีเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความเปนไทย ความเปน
พลเมืองดีของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร 
  7. นโยบายดานกระบวนการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึก
ในความเปนไทยและสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
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ชีวิต และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
  8. นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังดานงบประมาณการเงิน ทรัพยสินใน
ประเทศจากรัฐ บุคคล องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา และจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมี
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  9. นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและ
พัฒนาแบบเรียน เอกสารทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน 
โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการ
ผลิต รวมถึงการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทุกรูปแบบ 
ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม 
และการส่ือสารในรูปอ่ืน 
  10. นโยบายดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชน รวมท้ังแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ บริการแกเด็ก เยาวชน ประชาชนอยางหลากหลาย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  11. นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลืออาชีพ ใหมีการ
ประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกตองตามกฎหมายจัดใหมีการรวมกลุมอาชีพภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุน
ระดมทุนและการจัดการนําวิทยาการตางๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการ
จัดการดานการตลาดใหไดมาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน 
  12. นโยบายดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
บํารุงรักษา สงเสริมและอนุรักษ สถาบันศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรูและสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน สืบทอดวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549 
หนา 9-11) 
 6. วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
  เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม ทางราชการจึงได
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน โดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาท่ีในการ
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สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษา
โดยตรง หนวยงานสวนกลางท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มีดังนี้ 
  1. กระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการ
เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางเปนหนวยงานประสานกับหนวยราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและ
ชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกไขปญหาอุปสรรคและขอขัดของตางๆ ท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
  2. กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาท่ีในการประสานสงเสริมองคกร
ปกครองทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ัง
การเสนอแนะกายจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหนาท่ีสงเสริมการบริหารงานบุคคล
โดยกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง การยาย
การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับการเล่ือนข้ันเงินเดือน มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการใหออกจากราชการ 
 7. การบริหารการศึกษาของเทศบาล 
  เนื่องจากรัฐบาลและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
หนวยการปกครองทองถ่ินเปนผูดําเนินการดังกลาว เทศบาลและเมืองพัทยาจึงตองมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในเขตของตนอยางเต็มท่ี โดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการ
และนโยบายท่ีกลาวมาขางตนความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา อาจสรุปไดดังนี้ 
  1. มีหนาท่ีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. จัดใหเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาเรียนโดยท่ัวถึง 
  3. เปนผูจัดต้ังและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
  4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
 การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้ เทศบาลและเมืองพัทยาเปนผูบริหาร
และดําเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขาเกี่ยวของใน
รายละเอียดของการปฏิบัติ นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการได
โดยเรียบรอยและบรรลุผลดียิ่งข้ึนเทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอํานาจท่ีจะใชดุลยพินิจและตัดสินใจ
ดําเนินการในเร่ืองใด ๆ ไดอยางเต็มท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย (กรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน, ม.ป,ท., ม.ป.ป.) 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษา “บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5” ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 อุดม ธาระณะ (2553 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทผูบริหารสถานศึกษา /การ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และครูผูสอน จํานวน 331 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 463 คน 
ผลการวิจัยพบวา  
 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต2 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบทบาทในการสนับสนุนส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ รองลงมาคือ ดานบทบาทในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และดาน
บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
 2. ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาท่ีผานการประเมิน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
  2.1 ดานบทบาทในการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ พบบทบาทท่ีสําคัญ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในโรงเรียนและหองเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ี
เหมาะสมตอการศึกษาคนควาใหเอ้ือตอการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.2 ดานบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบบทบาทท่ี
สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
มีการประชุมครูเพื่อวางแผนดําเนินงานดานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน โดยมีผูบริหารฝายวิชาการและครูผูสอนอยางนอย 3 – 5 คน 
ตามความเหมาะสม การจัดทําคูมือการนิเทศ และเคร่ืองมือการนิเทศ การจัดทําปฏิทิน แผนงานการ
นิเทศ ฯลฯ โดยเลือกใชรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน 
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  2.3 ดานบทบาทในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล พบบทบาทท่ีสําคัญของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ แตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อนํา
ผลมาวิเคราะหวางแผนการนิเทศตอไป และสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลใน
การเรียนของตนเอง 
 จรรยา ชินสี (2552 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณ ระดับ
การศึกษาคอนขางตํ่า งบประมาณไมเพียงพอการเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานท่ี
ไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไมมีความรมร่ืนท่ีจะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก 
สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรมของเด็กตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด อุปกรณและส่ือการเรียนไมเพียงพอไมมีการกําหนดนโยบายและแผนท่ีจะพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาด
ความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ บุคลากรไดรับการพัฒนา
โดยการใหทุนศึกษาตอแตยังไมครบทุกคนไมมีบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไป
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็กเล็กมีสุขภาพฟนผุ 
 สําหรับแนวทางพัฒนาพบวา ควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแกบุคลากรใหมากข้ึน 

ประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติ

หนาท่ีหมุนเวียนในแตละศูนย กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเปนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนแนวเดียวกันปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย  ควรใหความรู เ ร่ืองการผลิตส่ือ  การจัด

ประสบการณ และการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหท่ัวถึงและหลากหลาย

รูปแบบ ใหความรูเร่ืองการนิเทศแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบ และขอความรวมมือเจาหนาท่ีดาน

สาธารณสุขมาใหความรูแกผูท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ 

 สมศักดิ์ สมมาคูณ (2552 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาใน

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอ

บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขต



    

 

66

พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 2) ครูท่ีมีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการ

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

โดยรวมและรายไดไมแตกตางกัน และ 3) ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีความ

คิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

 อาทิตยา ศกุนะสิงห (2552 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารที่สัมพันธกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ิน

ท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ 3) บทบาทผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

 พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ความพรอมในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน” ผลการศึกษาสรุป

ไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมใน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเด็นตอไปน้ี เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย สงเสริมใหบุคลากรท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนา

ตนเอง ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาสรางแผนงานการใชจาย

งบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณ และอาคารสถานท่ี จัดโครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

วางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 มนญา กัปวัฒนวรสุข (2550 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการ

ประยุกตรูปแบบการบริหารจัดการตามแนวคิดของ แมคคินซีย (Mckinsey’s) ในสถานศึกษาปฐมวัย

เอกชน  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเหมาะสมและเปนไปไดกับ

บริบท โดยแบงเปน 7 ดานดังนี้ คือ 1) ดานการกําหนดกลยุทธในการบริหารสถานศึกษา (Strategy) 
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ผูบริหารควรกําหนดกลยุทธในการบริหารสถานศึกษาใหชัดเจน จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย

เนนคุณภาพการเรียนการสอน 2) ดานการกําหนดโครงสรางงานของสถานศึกษา (Structure) 

ผูบริหารสถานควรบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ควรแตงต้ังหัวหนาในแตละหนวยงานและควร

เปนคนท่ีมีความรูความสามารถ 3) ดานการกําหนดแผนงานของสถานศึกษา (Systems) ผูบริหาร

ควรกําหนดแผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือเปนแผนกําหนดทิศทางของธุรกิจของโรงเรียน

ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต 4) ดานการกําหนดรูปแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา (Style) 

ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานอยางใกลชิดกับบุคลากรในทุกฝาย และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือมี

ปญหา ตองมีการแกไขอยางทันทีในระยะเวลาท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ 5) ดานการกําหนดบุคลากร 

(Staff) ผูบริหารสถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควรมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอยางสม่ําเสมอ การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝายงานควรพิจารณาถึงความรูความสามารถ

เปนส่ิงสําคัญ 6) ดาน การกําหนดทักษะหรือความชํานาญ (Skills) ผูบริหารควรมีการตรวจสอบและ

พัฒนาทักษะน้ัน ๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีโรงเรียนจะเปนผูนําในดานนั้น ๆ เพียงหนึ่งเดียว และ

โรงเรียนควรมุงเนนสรางคุณลักษณะท่ีพิเศษใหกับเด็กตรงตามเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด โดย

คํานึงถึงศักยภาพของเด็กและถือวาเด็กสําคัญท่ีสุด และ 7) ดานการกําหนดจิตสํานึกรวม (Spiritual 

value) ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดจิตสํานึกรวมของสถานศึกษา ท้ังนี้การกําหนดคานิยม

ดังกลาวควรกําหนดจิตสํานึกรวมท่ีมีความเขาใจงาย บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถรับรูและ

ปฏิบัติได 

 อุไรวรรณ ฉัตรสุภางค (2550 หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนมีความคิดเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีบทบาทใน
การสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานการพัฒนา
ครู บุคลากร และดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกัน
มีความคิดเห็นวาผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จํานวน 5 ดาน สวนดานการมีสวนรวมของผูปกครองและ
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ชุมชนไมแตกตางกัน ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีบทบาท
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จํานวน 3 ดาน และท่ีระดับ .01 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
สวนดานการวางแผนการจัดการเรียนรูและดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนไมแตกตาง
กัน สวนปญหาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การขาดงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากร แหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณมีไมเพียงพอ สวนขอเสนอแนะในการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก ควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง และเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 

 2. งานวิจัยตางประเทศ 
 มาเซียล (Macie, 2006) ทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูบริหารวามี
ความสัมพันธกันอยางไร พบวา พฤติกรรมผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนการเรียน การสอน การ
นิเทศ วิสัยทัศน และการทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ และพฤติกรรมของผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีวัดดวยความสําเร็จของ
นักเรียน 

 ครูสแคมป (Kruskamp, 2004) ไดศึกษาบทบาทของศึกษานิเทศกท่ีกองดูแลโรงเรียน
มัธยมปลาย โดยศึกษา 3 โรงเรียนทดลองนิเทศภายในของครู และเพื่อนครู โดยใชการสัมภาษณ
โดยตรงเพื่อ 1) ดูความขัดแยงจากประสบการนิเทศตามบทบาทและตอบขอสงสัยสองนัยระหวาง
การนิเทศโดยครู และศึกษานิเทศก 2) ดูความตระหนักในการนิเทศภายในของโรงเรียน 3) การให
ความสําคัญกับการนิเทศภายในของผูบริหาร เชน งบประมาณ ส่ือ เคร่ืองมือ พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมไมรูตัววาไมสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศ และมีบทบาทท่ี
ตรวจสอบขัดแยงกับการนิเทศ 

 วอรตัน (Worton, 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบ
ผลสําเร็จ โดยการศึกษาลักษณะสวนตัวและลักษณะดานวิชาชีพ ดังนี้  
 1 .  คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย  คุณลักษณะท่ีสํา คัญคือ  ดานบุคลิกภาพ                    
มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีอารมณขัน รูจักคล่ีคลายสถานการณ มีความเมตตาปราณี       
เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ดานความเปนผูนํา มีความม่ันคงเข็มแข็งอดทน กลารับผิดชอบในการทํางานของ
ตนเอง มีความรอบรู มีความคิดริเร่ิมเปนผูมีสติไมตัดสินปญหาดวยอารมณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
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มีการคิดและตัดสินใจท่ีดี ดานมนุษยสัมพันธ มีความเปนมิตร มีความใจกวางและเปดเผย มีความ
เสมอตนเสมอปลาย มีความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี เปนผูนําท่ีนาเขาใกลและรูจัก
ฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ  
 2 .  คุณลักษณะดานวิชาชีพ  ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ  ดานวิชาการ 
ประกอบดวย มีความรูในสาขาวิชาเปนอยางดี มีความสามารถในการวางแผน และการจัดระเบียบ 
ดานความสามารถในการบริหารงาน ประกอบดวย รูจักมอบหมายงานใหผูอ่ืนทํา ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดดี ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูจักแบงเวลา และมีเวลาสําหรับผูรวมงาน         
ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน ๆ รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ รูจักใชอํานาจหนาท่ีตามบทบาท
ของตนไดอยางเหมาะสม 
 ลอง (Long, 2002) ไดศึกษาแบบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเพศชาย และเพศ
หญิงในมลรัฐอิลลินอยส พบวา พฤติกรรมในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารที่เปนเพศชาย
แตกตางจากแบบพฤติกรรมของผูบริหารที่เปนเพศหญิง การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มีความ
ตองการใชพฤติกรรมการบริหารที่เปนอิสระมากกวาผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริหารดังนี้  
 1. บุคลกิภาพลักษณะและพฤติกรรมของผูนําท่ีไดรับการยืนยันจากผลการวิจัย พบวา 
ผูนําควรมีพฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในเร่ืองตอไปนี้ (1) มีเชาวปญญาดี มีความคิดอานเฉียบ
แหลมกวา (2) มีนิสัยรักการศึกษาคนควา รักการอาน ทันสมัย และกวางขวาง (3) เปนท่ีพึ่งในเร่ืองท่ี
ตนรับผิดชอบได (4) ชอบกิจกรรมและงานสังคม ไมเปนคนเก็บตัว กระตือรือรนท่ีจะรวมกิจกรรม
สังคมกับกลุม เขากับคนไดทุกช้ันโดยไมเคอะเขิน มีมารยาทสังคมดี (5) มีฐานทางเศรษฐกิจสังคมดี 
มีฐานพอเล้ียงตัวเองใหอยูในระดับเดียวกัน หรือดีกวากลุม ไมมีหนี้สินหรือหยิบยืมเพื่อนรวมงาน
จนทําใหฐานะตําแหนงทางสังคมดอยลง สวนปริมาณของคุณภาพคุณสมบัติละทักษะท่ีสําคัญของ
หัวหนางานข้ึนอยูกับสภาพงานท่ีบริหารอยู 
 2. บุคลิกลักษณะของผูนําท่ีไดรับการยืนยันจากผลการวิจัย  พบวา ผูนําควรจะมี
บุคลิกลักษณะนอกเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในเร่ืองตอไปนี้ (1) ความสามารถในการเขาสังคม และเปนผูมี
มารยาทสังคมที่ดี (2) มีความคิดริเร่ิมสามารถที่จะริเร่ิมมีจินตนาการท่ีสามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนแกสวนรวมได (3) มีความอดทน (4) มีความรูกวางขวาง (5) มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
(6) มีความกระตือรือรน คลองแคลววองไว (7) ใหความรวมมือกับหมูคณะ (8) มีช่ือเสียงในทางท่ีดี 
มีผลงานในทางท่ีประจักษแลว (9) มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงและประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน (10) มีความสามารถในการพูดและการเขียนมีประสิทธิภาพ 
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 วิลสัน (Wison, 2001) ทําการวิจัย เร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในรัฐอัลเบอร
ตา (Alberta) หนา การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.1994 – 1997 โดยมีจุดประสงคของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาและทําความเขาใจวิธีการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติในเขต
รัฐอัลเบอรตา ระหวางป ค.ศ.1994 – 1997 โดยศึกษาบทบาท หนาท่ีและทัศนคติของผูนําใน
โรงเรียนซ่ึงไดแก ผูนําครู ผูบริหารและประธานคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 18 คน จาก
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แหง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหง เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณสังเกตและศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานเกิดจากผูนําในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน
และพัฒนาการส่ือสารผูนําใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนหรืออํานวยความสะดวกผูมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมี

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2  เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 

 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก โรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 16 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี 14 โรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม 8 โรงเรียน และโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 

10 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 48 โรงเรียน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 48 คน รองผูบริหาร 

จํานวน 108 คน ฝายบุคคลหรือหัวหนาฝายบุคคล และพนักงานครู จํานวน 2,260 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ สุมมาจากบุคลากรในสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 

สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ตามขนาดตัวอยางจากตารางประมาณขนาดตัวอยางของ 

Krejcie and Morgan (มาเรียม นิลพันธุ, 2549 หนา 120) ไดโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 43 

โรงเรียน และผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 172 คน 
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3.2  เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากบุคลากรในสถานศึกษาประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารฝายบุคคลหรือหัวหนาฝายบุคคล และพนักงานครู โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.แบงขนาดของโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 จําแนกเปนราย
จังหวัด โดยแบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน
อยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) (มาเรียม นิลพันธุ, 2549 หนา 120) 
ไดโรงเรียนขนาดใหญ 10 โรงเรียน ขนาดกลาง 16 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 17 โรงเรียน 
รวมตัวอยางท้ิงส้ิน 43 โรงเรียน 
 . 2. ในการแบงขนาดของโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 โดยใชเกณฑ
การแบงขนาดของสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
(กระทรวงมหาดไทย, 2550) ดังตอไปนี้ 
  2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก เปนโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 400 คน 
  2.2 โรงเรียนขนาดกลาง เปนโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 401 – 800 คน 

2.3 โรงเรียนขนาดใหญ เปนโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 801 คนข้ึนไป 
 3. ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รอง
ผูบริหาร 1 คน หัวหนาฝายบุคคล จํานวน 1 คน และพนักงานครู จํานวน 1 คน รวมเปน 4 คน ตอ    
1 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลท้ิงส้ิน 172 คน ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางจากโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 

 

จังหวัด 
ประชากร (โรงเรียน) กลุมตัวอยาง (โรงเรียน) ผูใหขอมูล (คน) 

ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม ผูบริหาร ครู รวม 
ประจวบคีรีขันธ 1 8 7 16 1 8 6 15 15 45 60 

เพชรบุรี 2 6 6 14 1 5 6 12 12 36 48 

สมุทรสงคราม 2 1 5 8 1 1 4 6 6 18 24 

สมุทรสาคร 7 2 1 10 7 2 1 10 10 30 40 

รวม 12 17 19 48 10 16 17 43 43 129 172 
  

 ในการแจกแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยตองแบบสอบถามบุคลากรในบุคลากรในสถานศึกษา 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารฝายบุคคลหรือหัวหนาฝายบุคคล และพนักงานครู 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 จากน้ันจึง

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยจําแนก

ประชากรออกเปนสวนๆ ตามสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 แลว

จึงประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและสงทาง

ไปรษณียจนครบตามจํานวนท่ีไดแบงสัดสวนไว เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูวิจัยจะทําการ

ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล แลวจึงนําแบบสอบถามไปใชในการหาขอมูลทางสถิติตอไป 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบง

ออก 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close ended Question) โดยสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ตําแหนงหนาท่ี ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลาย

ปด (Close ended Question) ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถาม

เกี่ยวกับ 1) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or Figurehead) 2) บทบาทเปนผูนํา

องคการ (Leader) 3) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) 4) บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล 

(Monitor) 5) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) 6) บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ 

(Spokesperson) 7) บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 8) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน 

(Disturbance Handler) 9) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) 10) บทบาทเปนนักเจรจา

ตอรอง (Negotiator) โดยมีเกณฑท่ีใชในการใหคะแนน คือ 

 ระดับคะแนน 5 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับคะแนน 4 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยอยูในระดับมาก 

 ระดับคะแนน 3 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนน 2 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยอยูในระดับนอย 

 ระดับคะแนน 1 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามแนวคิดของเบสท 

(John W. Best, 1970) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แสดงวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยมาก 

 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แสดงวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แสดงวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยนอย 
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 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แสดงวา ผูบริหารมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close ended Question) ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับ 1) โครงสราง (Structure) 2) กลยุทธ (Strategy) 3) แผนงานหรือ

ระบบตาง ๆ (Systems) 4) รูปแบบการบริหาร (Style) 5) บุคลากร (Staff) 6) ทักษะฝมือ (Skills) และ 

7) จิตสํานึกรวม (Shared Values) โดยมีเกณฑท่ีใชในการใหคะแนน คือ 

 ระดับคะแนน 5 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

 ระดับคะแนน 4 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูใน

ระดับมาก 

 ระดับคะแนน 3 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูใน

ระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนน 2 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูใน

ระดับนอย 

 ระดับคะแนน 1 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

 นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามแนวคิดของเบสท 

(John W. Best, 1970) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แสดงวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมาก 

 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แสดงวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แสดงวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แสดงวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยนอยท่ีสุด 
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3.4  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยใน

คร้ังนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบใหครอบคลุม

และตรงตามเนื้อหาของเร่ืองท่ีทําการวิจัย 

 2. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ

พิจารณาแกไขขอบกพรองใหมีความถูกตอง และครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทท่ีศึกษา 

พรอมท้ังตรวจสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตามขอ 3 เสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองอีกคร้ัง  

 4. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และ

ความครอบคลุมของเน้ือหา ซ่ึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ดังนี้ 

 ระดับ -1     ขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดมุงหมาย 

 ระดับ  0     ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองหรือไมกับเนื้อหาและจุดมุงหมาย 
 ระดับ +1    ขอคําถามนี้มีความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดมุงหมาย 
 โดยไดคัดเลือกขอคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 ตามเกณฑการ
หาคาคะแนนของการประเมิน โดยใชเทคนิค IOC (Index of item-objective congruence) (ธีระศักดิ์   
อุนอารมณเลิศ, 2549 หนา 65)  
 1. นําแบบสอบถามท่ีไดผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ภายใต
การควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาในระดับปฐมวัยในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จากนั้นจึงนํามาหาความเช่ือม่ันโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1970 หนา 161) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.989    
 2. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลว เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบคร้ังสุดทาย กอนนําไปพิมพเพื่อใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
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3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
ถึงสถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย 
 2. ผูวิจัยใชการสงแบบสอบถามใหแกผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 172 ฉบับ 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1. คาความถ่ีและคารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอน
ท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติหนาท่ี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
 2. คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

เพื่อใชอธิบายขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 

 3. คาสหสัมพันธถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน Stepwise 
เพื่อหาบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 

   



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเร่ือง บทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน      

4 ตอน ดังนี้คือ  

 ตอนท่ี 1 การวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย เพศ อายุ อายุราชการ ตําแหนงหนาท่ี ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยใช

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปของตาราง พรอมคําอธิบาย

ประกอบ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล

กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ประกอบดวย 1) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (Symbolic or 

Figurehead) 2) บทบาทเปนผูนําองคการ (Leader) 3) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (Liaison) 4) 

บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) 5) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (Disseminator) 6) 

บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (Spokesperson) 7) บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 8) 

บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (Disturbance Handler) 9) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Allocator) 

10) บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) นําเสนอในรูปของตาราง พรอมคําอธิบายประกอบ 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย สังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ประกอบดวย 1) โครงสราง (Structure) 2) กลยุทธ (Strategy) 3) 

แผนงานหรือระบบตาง ๆ (Systems) 4) รูปแบบการบริหาร (Style) 5) บุคลากร (Staff) 6) ทักษะฝมือ 

(Skills) และ 7) จิตสํานึกรวม (Shared Values) โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) นําเสนอในรูปของตาราง พรอมคําอธิบายประกอบ 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธของบทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 โดยใชคาสหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression analysis) แบบข้ันตอน Stepwise นําเสนอในรูปของตาราง พรอมคําอธิบาย

ประกอบ 
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 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเปนท่ีเขาใจตรงกันสําหรับการแปลผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยใช

สัญลักษณตาง ๆ  แทนความหมาย ดังนี้ 

 X  หมายถึง  คาเฉล่ีย 

 S.D. หมายถึง  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 R2 หมายถึง สัมประสิทธ์ิการทํานาย 

 R หมายถึง สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

 b หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

  

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  ความถ่ีและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

(n = 160 คน) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

 ชาย 52 30.23 

 หญิง 120 69.77 

อายุ   
 ตํ่ากวา 30 ป 14 8.14 

 30 – 40 ป 79 45.93 

 41 – 50 ป 39 22.67 

 51 ปข้ึนไป 40 23.26 

อายุราชการ   
 ตํ่ากวา 6 ป 42 24.42 

 6 – 10 ป 43 25.00 

 11 – 15 ป 22 12.79 

 15 ปข้ึนไป 65 37.79 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
(n = 160 คน) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ตําแหนงหนาท่ี   
 ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูบริหาร 43 25.00 

 พนักงานครู 129 75.00 

ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 7 4.07 

 ปริญญาตรี 96 55.81 

 สูงกวาปริญญาตรี 69 40.12 

ขนาดของสถานศึกษา   
 เล็ก (จํานวนนักเรียนนอยกวา 400 คน) 16 9.30 

 กลาง (จํานวนนักเรียน 401 – 800 คน) 104 60.47 

 ใหญ (จํานวนนักเรียน 801 คนข้ึนไป) 52 30.23 

รวม 172 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 120 คน  

คิดเปนรอยละ 69.77 เพศชาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 30.23 สวนใหญ อายุ 30 – 40 ป จํานวน 

79 คน คิดเปนรอยละ 45.93 สวนใหญอายุราชการ 15 ปข้ึนไป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 37.79 

สวนใหญตําแหนงพนักงานครู จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 55.81 สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 104 

คน คิดเปนรอยละ 60.47 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



   81

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย สังกัด
เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5   
 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย ในภาพรวม 

 

บทบาทผูบริหาร X S.D. ระดับ 
ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ 4.42 0.66 มาก 

ดานบทบาทเปนผูนําองคการ 4.38 0.71 มาก 

ดานบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ 4.24 0.64 มาก 

ดานบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล 4.24 0.68 มาก 

ดานบทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 4.25 0.71 มาก 

ดานบทบาทเปนผูประชาสัมพันธ 4.33 0.63 มาก 

ดานบทบาทเปนผูประกอบการ 4.30 0.63 มาก 

ดานบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน 4.27 0.69 มาก 

ดานบทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร 4.27 0.68 มาก 

ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง 4.20 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทบริหาร

ในระดับปฐมวัย ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.29, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบทบาทเปนสัญลักษณของ

องคการ ( X = 4.42, S.D. = 0.66) รองลงมา ดานบทบาทเปนผูนําองคการ ( X = 4.38, S.D. = 0.71) 

และนอยท่ีสุด ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ( X = 4.20, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนสัญลักษณขององคการ 

 

บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ X S.D. ระดับ 
ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการลง

นามในสัญญาตาง ๆ 
4.45 0.77 มาก 

ผูบริหารเปนประธานในการประชุมหรือพิธีการ

ตาง ๆ 
4.40 0.77 มาก 

ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการรวม

กิจกรรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
4.37 0.80 มาก 

ผูบริหารเปนตัวแทนในการตอนรับแขกผูมาเยีย่ม

ชม/ดูงานของสถานศึกษา 
4.49 0.75 มาก 

ผูบริหารเปนตัวแทนในการประสานความ

รวมมือกับชุมชน 
4.41 0.72 มาก 

รวม 4.42 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 

4.42, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผูบริหารเปนตัวแทนในการตอนรับแขกผูมาเยี่ยมชม/ดูงานของสถานศึกษา ( X = 4.49, S.D. = 0.75) 

รองลงมา ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการลงนามในสัญญาตาง ๆ ( X = 4.45, S.D. = 

0.77) และนอยท่ีสุด ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการรวมกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

( X = 4.37, S.D. = 0.80) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูนําองคการ 

 

บทบาทเปนผูนําองคการ X S.D. ระดับ 
ผูบ ริหารให คํ าแนะนํ า เ ม่ือ มีปญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

4.44 0.77 มาก 

ผูบริหารส่ังการ และควบคุมการดําเนินงาน

เพื่อใหงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

4.37 0.77 มาก 

ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา 

4.42 0.83 มาก 

ผูบ ริหารสร างแรงจู งใจ เ พ่ือกระตุนให ใต

ผูบังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 

4.33 0.86 มาก 

ผู บ ริหารมี ก ารติ ดต อ ส่ือสาร เ ก่ี ยวกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียนกับผูใตบังคับอยูเสมอ 

4.37 0.75 มาก 

รวม 4.38 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูนําองคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. 

= 0.75) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารให

คําแนะนําเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน ( X = 4.44, S.D. = 0.77) รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.42, S.D. = 0.83) และนอยท่ีสุด ผูบริหาร

สรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหใตผูบังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ( X = 4.33, S.D. = 

0.86) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูสรางความสัมพันธ 

 

บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ X S.D. ระดับ 
ผู บ ริหารติ ดต อประสานงานกับ ผู บ ริหาร

หนวยงานอื่น หรือบุคคล กลุมบุคคลภายนอกสถานศึกษา

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษา 

4.37 0.67 มาก 

ผูบริหารเปนผูสรางเครือขายการแลกเปล่ียน

ขอมูลเพื่อประโยชนรวมกันของสถานศึกษา 

4.30 0.68 มาก 

ผูบริหารจัดใหมีการสัมมนานอกสถานศึกษาอยู

เสมอ เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูรวมงาน 

4.02 0.84 มาก 

ผูบริหารประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน  ท้ังบริเวณ

ใกลเคียงภายในเขตพ้ืนท่ีและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4.27 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 

4.24, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผูบริหารติดตอประสานงานกับผูบริหารหนวยงานอ่ืน หรือบุคคล กลุมบุคคลภายนอกสถานศึกษา

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.67) รองลงมา ผูบริหารเปน

ผูสรางเครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อประโยชนรวมกันของสถานศึกษา ( X = 4.30, S.D. = 

0.68) และนอยท่ีสุด ผูบริหารจัดใหมีการสัมมนานอกสถานศึกษาอยูเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธท่ี

ดีระหวางผูรวมงาน ( X = 4.02, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูกํากับติดตามผล 

 

บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล X S.D. ระดับ 
ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 4.41 0.68 มาก 

ผูบริหารกําหนดเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานตาม

สภาพจริงและหลากหลายวิธี 

4.15 0.82 มาก 

ผู บ ริ ห า ร แส ว งห า ค ว า ม รู จ า ก เ ค รื อ ข า ย 

ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

4.14 0.83 มาก 

ผู บ ริ ห า ร ติ ด ต า ม ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า น ขอ ง

ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

4.30 0.78 มาก 

ผู บ ริหาร เปดโอกาสให ผู ใต บั ง คับ  บัญชา

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

4.20 0.80 มาก 

รวม 4.24 0.68 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.24, 
S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหาร
วางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ( X = 4.41, S.D. = 0.68) รองลงมา ผูบริหารติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ ( X = 4.30, S.D. = 0.78) นอยท่ีสุด ผูบริหารกําหนด
เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานตามสภาพจริงและหลากหลายวิธี และผูบริหารแสวงหาความรูจาก
เครือขาย ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางสมํ่าเสมอ ( X = 4.14, S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร X S.D. ระดับ 
ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารภายในแกผูใต

บังคับ บัญชาอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว 
4.30 0.74 มาก 

ผูบริหารเลือกพิจารณาขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา
และทําการเผยแพรแกบุคคลท่ีเกี่ยวของภายในสถานศึกษา 

4.26 0.74 มาก 

ผูบริหารจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการและการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

4.20 0.84 มาก 

รวม 4.25 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
4.25, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารภายในแกผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว ( X = 
4.30, S.D. = 0.74) รองลงมา ผูบริหารเลือกพิจารณาขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาและทําการเผยแพรแก
บุคคลท่ีเกี่ยวของภายในสถานศึกษา ( X = 4.26, S.D. = 0.74) และนอยท่ีสุด ผูบริหารจัดใหมีการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ( X = 4.20, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูประชาสัมพันธ 

 

บทบาทเปนผูประชาสัมพนัธ X S.D. ระดับ 
ผูบริหารสามารถถายทอดขอมูลขาวสารของ

สถานศึกษาสูหนวยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ

สถานศึกษา 

4.36 0.76 มาก 

ผูบ ริหารสามารถรายงานข าว เ ก่ียวกับการ

ดําเนินงาน แผนงาน และนโยบายของของสถานศึกษา 

4.40 0.71 มาก 

ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธกับชุมชน

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4.27 0.71 มาก 

ผูบริหารสามารถสรางเครือขายการเขามามีสวน

รวมเพ่ือปองกันช่ือเสียงของสถานศึกษาโดยการเผยแพรผล

การดําเนินงานหรือกิจกรรมโครงการตาง ๆ แกชุมชนและผู

มีสวนเกี่ยวของ 

4.30 0.70 มาก 

รวม 4.33 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูประชาสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.33, 

S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหาร

สามารถรายงานขาวเกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนงาน และนโยบายของของสถานศึกษา ( X = 4.40, 

S.D. = 0.71) รองลงมา ผูบริหารสามารถถายทอดขอมูลขาวสารของสถานศึกษาสูหนวยงาน

ภายนอกเพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษา ( X = 4.36, S.D. = 0.76) และนอยท่ีสุด ผูบริหารสามารถ

สรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ( X = 4.27, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูประกอบการ 

 

บทบาทเปนผูประกอบการ X S.D. ระดับ 
ผูบริหารเปนผูนําและใหผูใตบังคับบัญชามีสวน

รวมในรูปแบบการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

4.33 0.67 มาก 

ผู บ ริหาร เปน ผู ควบคุมและออกคํา ส่ั งการ

เปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

4.31 0.66 มาก 

ผูบริหารแสดงความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงสถานศึกษา 

4.32 0.79 มาก 

ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาไดตรง

ประเด็น 

4.22 0.75 มาก 

ผูบริหารสามารถกําหนดโครงสรางการปรับปรุง

ปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.30 0.78 มาก 

รวม 4.30 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูประกอบการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.30, 

S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหาร

เปนผูนําและใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ( X = 4.33, 

S.D. = 0.67) รองลงมา ผูบริหารแสดงความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา ( X = 

4.32, S.D. = 0.79) และนอยท่ีสุด ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาไดตรงประเด็น ( X = 4.22, 

S.D. = 0.75) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 



   89

ตารางท่ี 4.10  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูขจัดส่ิงกอกวน 

 

บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน X S.D. ระดับ 
ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง

หนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.72 มาก 

ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายนอกใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

4.26 0.74 มาก 

ผู บ ริ ห า ร แ ก ป ญห า โ ด ย วิ ธี ก า ร จั ด ลํ า ดั บ

ความสําคัญของปญหา 

4.19 0.79 มาก 

ผูบริหารทุมเทความพยายามท่ีจะขจัดปญหาตาง 

ๆ อยางรวดเร็ว 

4.30 0.77 มาก 

รวม 4.27 0.69 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.27, 

S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหาร

สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.34, S.D. = 0.72) 

รองลงมา ผูบริหารทุมเทความพยายามท่ีจะขจัดปญหาตาง ๆ อยางรวดเร็ว ( X = 4.30, S.D. = 0.77) 

และนอยท่ีสุด ผูบริหารแกปญหาโดยวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ( X = 4.19, S.D. = 

0.79) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนผูจัดสรรทรัพยากร 

 

บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร X S.D. ระดับ 
ผูบริหารจัดหาเอกสาร ตํารา หนังสือ ส่ิงพิมพ

ทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของครูและ
นักเรียนเรียนเพื่อไวศึกษาคนควา 

4.22 0.74 มาก 

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการบริการดานส่ือ
วัสดุ อุปกรณท่ีสะดวก เหมาะสม และเพียงพอแกครูและ
นักเรียน 

4.30 0.82 มาก 

ผูบริหารไดจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูผูสอนและ
นักเรียน 

4.34 0.75 มาก 

ผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานได
อยางเหมาะสมและยุติธรรม 

4.32 0.71 มาก 

การจัดสรรงบประมาณสําหรับการซ้ือวัสดุ ส่ือ 
และอุปกรณ การจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 

4.19 0.78 มาก 

รวม 4.27 0.68 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
4.27, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
ผูบริหารไดจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับ
ครูผูสอนและนักเรียน ( X = 4.34, S.D. = 0.75) รองลงมา ผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม ( X = 4.32, S.D. = 0.71) และนอยท่ีสุด การจัดสรร
งบประมาณสําหรับการซ้ือวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ การจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ ( X = 4.19, S.D. = 
0.78) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาท
เปนนักเจรจาตอรอง 

 

บทบาทเปนนกัเจรจาตอรอง X S.D. ระดับ 
ผูบริหารเปนผู เจรจาตอรองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

งบประมาณในการจัดสรรทรัพยากร 

4.22 0.79 มาก 

ผูบริหารมีความสามารถเจรจาตอรองเพื่อให

ไดมา ซ่ึงผลประโยชน อ่ืน  ๆ  ท่ีจํ า เปนในการบริหาร

สถานศึกษา 

4.22 0.81 มาก 

ผูบริหารสามารถเจรจาเพ่ือใหองคกรอ่ืนเขามามี

สวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

4.16 0.78 มาก 

รวม 4.20 0.75 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

บริหารในระดับปฐมวัย ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.20, 

S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหาร

เปนผูเจรจาตอรองเพื่อใหไดมาซ่ึงงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากร ( X = 4.22, S.D. = 0.79) 

รองลงมา ผูบริหารมีความสามารถเจรจาตอรองเพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ

บริหารสถานศึกษา ( X = 4.22, S.D. = 0.81) และนอยท่ีสุด ผูบริหารสามารถเจรจาเพ่ือใหองคกรอ่ืน

เขามามีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน ( X = 4.16, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด
เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 

ตารางท่ี 4.13  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในภาพรวม 

 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย X S.D. ระดับ 
ดานการกําหนดโครงสราง 4.29 0.64 มาก 

ดานการกําหนดกลยุทธ 4.19 0.70 มาก 

ดานการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ 4.17 0.65 มาก 

ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร 4.27 0.65 มาก 

ดานการกําหนดบุคลากร 4.28 0.64 มาก 

ดานการกําหนดทักษะฝมือ 4.20 0.66 มาก 

ดานการสรางจิตสํานึกรวม 4.21 0.61 มาก 

รวม 4.23 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก          

มีคาเฉล่ีย ( X = 4.23, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการกําหนดโครงสราง ( X = 4.29, S.D. = 0.64) รองลงมาดานการกําหนด

บุคลากร ( X = 4.28, S.D. = 0.64) และนอยท่ีสุด ดานการกําหนดแผนงานหรือและระบบตาง ๆ 

( X = 4.17, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
โครงสราง 

 

การกําหนดโครงสราง X S.D. ระดับ 
การจัดโครงสรางงานของโรงเรียนออกเปนกลุม 

ซ่ึงแตละกลุมงานสามารถบริหารงานในกลุมของตนได
อยางเต็มท่ีและสอดคลองกับเปาหมายหลักของโรงเรียน 

4.30 0.71 มาก 

มีการแตงต้ังหัวหนาในแตละกลุมงาน 4.38 0.79 มาก 

หัวหนาแตละกลุมจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศน มีสายตากวางไกล 

4.28 0.76 มาก 

มีการจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความ
สนใจในตัวเด็กและผูปกครองเสมือนเปนครอบครัว
เดียวกัน 

4.20 0.78 มาก 

กําหนดใหแตละกลุมงานมีการรายงานผลงาน
ของตนใหกับผูบริหารโรงเรียนทราบ 

4.24 0.72 มาก 

แตละกลุมงานมีสิทธิท่ีจะกําหนดงบประมาณ
การใชจายเงินของตน โดยมีทีมผูบริหารเปนผูพิจารณาและ
อนุมัติ 

4.23 0.77 มาก 

บุคลากรทุกคนในโรงเ รียนจะตองเขารวม
ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

4.37 0.73 มาก 

รวม 4.29 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดโครงสราง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.29, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแตงต้ังหัวหนาในแตละกลุมงาน ( X = 4.38, S.D. = 
0.79) รองลงมา บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะตองเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.37, S.D. = 0.73) และนอยท่ีสุด มีการจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความ
สนใจในตัวเด็กและผูปกครองเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ( X = 4.20, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
กลยุทธ 

 

การกําหนดกลยุทธ X S.D. ระดับ
โรงเรียนมีการกําหนดเอกลักษณ หรือ จุดเดนซ่ึง

เปนความเช่ียวชาญพิเศษของโรงเรียน
4.27 0.77 มาก

กําหนดเอกลักษณโดยอิงจากความสามารถของ
โรงเรียนวามีคุณลักษณพิเศษในดานใด

4.26 0.81 มาก

มีการต้ังวัตถุประสงคของโรงเรียนใหสามารถ
ส่ือถึงเอกลักษณของโรงเรียนซ่ึงจะทําใหผูปกครองเกิดการ
รับรูถึงความเช่ียวชาญของโรงเรียนไดเร็วข้ึน

4.29 0.76 มาก

มีการจัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของ
ผูปกครองท่ีมีตอศักยภาพในการพัฒนาเด็กของโรงเรียนให
มีความชํานาญในเร่ืองใดเปนสวน

4.21 0.76 มาก

การเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดานเพื่อรองรับ
กับกระแสโลกาภิวัฒน ในอนาคตตองการ

4.20 0.76 มาก

มีการกําหนดคาเลาเรียนท่ีผูปกครองยอมรับและ
สามารถแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนในระดับเดียวกันได

3.98 1.00 มาก

มีการกําหนดตัวเลขงบประมาณในการวิจัยและ
พัฒนาสถานศึกษาและแหลงท่ีมาของความรู สําหรับเด็กท่ี
ชัดเจนและแนนอน 

4.10 0.88 มาก

รวม 4.19 0.70 มาก
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดกลยุทธ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.19, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการต้ังวัตถุประสงคของโรงเรียนใหสามารถส่ือถึง
เอกลักษณของโรงเรียนซ่ึงจะทําใหผูปกครองเกิดการรับรูถึงความเช่ียวชาญของโรงเรียนไดเร็วข้ึน 
( X = 4.29, S.D. = 0.76) รองลงมา โรงเรียนมีการกําหนดเอกลักษณ หรือ จุดเดนซ่ึงเปนความ
เช่ียวชาญพิเศษของโรงเรียน ( X = 4.27, S.D. = 0.77) และนอยท่ีสุด มีการกําหนดคาเลาเรียนท่ี
ผูปกครองยอมรับและสามารถแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนในระดับเดียวกันได ( X = 3.98, S.D. = 1.00) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
แผนงานหรือระบบตาง ๆ 

 

การกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ X S.D. ระดับ 
กําหนดใหมีทีมผูบริหาร, หัวหนาในแตละกลุมงาน 

ซ่ึงเปนการวางแผนงานระยะยาว 5 ป 
4.22 0.82 มาก 

จัดทําแผนระยะกลาง 2 – 3 ป 4.30 0.77 มาก 

กําหนดแผนปฏิบัติการเปน 1 ปการศึกษา 4.43 0.75 มาก 

จัดใหมีการประชุม เพื่อวางแผนติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของแตละฝาย 

4.27 0.76 มาก 

จัดใหมีการควบคุมและติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการทํางานต้ังแตบุคลากรในหนวยงานจนถึงผูบริหาร
โรงเรียน 

4.25 0.72 มาก 

มีการจัดต้ังรางวัลพิเศษ เพื่อเปนกําลังใจแกผู ท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดบรรลุผลตามเปาหมาย 

3.92 0.87 มาก 

สําหรับบุคลากรท่ีทํางานดอยคุณภาพ  หรือไม
เปนไปตามเปาหมายอยูบอยคร้ัง ไดมีการตักเตือน และจําเปนท่ี
จะตองตัดคาสวัสดิการตางๆ ท่ีเคยได เพื่อจะไดลดความเฉื่อย
ชาและพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูกับหนวยงานอ่ืนๆ ได 

3.73 1.04 มาก 

มีการประชุมใหญในทุกๆ  3 เดือนซ่ึงผูบริหาร
โรงเรียนตองเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง 

4.22 0.84 มาก 

รวม 4.17 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดแผนงานหรือ
ระบบตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.17, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ กําหนดแผนปฏิบัติการเปน 1 ปการศึกษา 
( X = 4.43, S.D. = 0.75) รองลงมา จัดทําแผนระยะกลาง 2 – 3 ป ( X = 4.30, S.D. = 0.77) และนอย
ท่ีสุด สําหรับบุคลากรที่ทํางานดอยคุณภาพ หรือไมเปนไปตามเปาหมายอยูบอยคร้ัง ไดมีการ
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ตักเตือน และจําเปนท่ีจะตองตัดคาสวัสดิการตางๆ ท่ีเคยได เพื่อจะไดลดความเฉ่ือยชาและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพสูกับหนวยงานอ่ืนๆ ได ( X = 3.73, S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.17  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด

รูปแบบการบริหาร 
 

การกําหนดรูปแบบการบริหาร X S.D. ระดับ 
ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารงานอยางใกลชิดกับ

หัวหนาในแตละกลุมงาน หรือบุคลากรในโรงเรียน 
4.23 0.82 มาก 

ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานในทุกกลุมงาน 
ควรใหเกียรติ เคารพ และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
ในกลุมงานท่ีตนรับผิดชอบงานอยู 

4.26 0.84 มาก 

กําหนดกรอบแนวความคิดหลัก เปาหมายหลัก 
กําหนดวัฒนธรรมองคกรและคานิยมท่ีชัดเจน เพื่อเปน
แนวทางในการแกปญหา 

4.24 0.71 มาก 

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ผูบริหารโรงเรียนไมเพิกเฉย
ตอปญหานั้น 

4.35 0.69 มาก 

รวม 4.27 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.27, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ผูบริหารโรงเรียนไมเพิกเฉยตอ

ปญหานั้น ( X = 4.35, S.D. = 0.69) รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานในทุกกลุมงาน ควร

ใหเกียรติ เคารพ และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในกลุมงานท่ีตนรับผิดชอบงานอยู ( X = 4.26, 

S.D. = 0.84) และนอยท่ีสุด ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารงานอยางใกลชิดกับหัวหนาในแตละกลุม

งาน หรือบุคลากรในโรงเรียน ( X = 4.23, S.D. = 0.82) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
บุคลากร 

 

การกําหนดบุคลากร X S.D. ระดับ 
ผูบริหารโรงเรียนไดคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถ มีทักษะท่ีปฏิบัติไดจริง และมีคุณวุฒิตามท่ี

โรงเรียนตองการ 

4.30 0.65 มาก 

ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพครู หรือ

พนักงานในแตละกลุมงานอย างส มํ่ า เสมอ  เพื่ อ ให

ประสิทธิภาพการทํางานเปนผลดียิ่งข้ึน 

4.31 0.70 มาก 

ผูบ ริหารโรงเ รียนจัดให บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนเขารับการอบรม เพื่อใหเขาใจในเปาหมายหลักของ

โรงเรียน 

4.26 0.71 มาก 

ผูบริหารโรงเ รียนมีการติดตามผลงานของ

บุคลากรท่ีทําหนาท่ีทุกกลุมงาน 

4.33 0.73 มาก 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูคัดสรรบุคลากรกอนเปน

อันดับแรก  โดยกําหนดหลักเกณฑลวงหนาไวสําหรับ

บุคลากรท่ีจะมาทํางานในโรงเรียน 

4.13 0.82 มาก 

การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝาย จะพิจารณาถึง

ความรูความสามารถเปนส่ิงสําคัญ 

4.36 0.69 มาก 

มีการเก็บรวบรวมสถิติเพื่อวัดประสิทธิผลในการ

อบรมและย้ําเตือนใหตระหนักในความรูท่ีไดหลังจากมีการ

อบรมแลว 

4.24 0.76 มาก 

รวม 4.28 0.64 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดบุคลากร ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.28, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝาย จะพิจารณาถึงความรู
ความสามารถเปนส่ิงสําคัญ ( X = 4.36, S.D. = 0.69) รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนมีการติดตาม
ผลงานของบุคลากรที่ทําหนาท่ีทุกกลุมงาน ( X = 4.33, S.D. = 0.73) และนอยท่ีสุด ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูคัดสรรบุคลากรกอนเปนอันดับแรก โดยกําหนดหลักเกณฑลวงหนาไวสําหรับ
บุคลากรท่ีจะมาทํางานในโรงเรียน ( X = 4.13, S.D. = 0.82) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.19  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการกําหนด

ทักษะฝมือ 
 

การกําหนดทักษะฝมือ X S.D. ระดับ 
ผูบริหารโรงเรียนไดระบุทักษะ  หรือความ

ชํานาญท่ีโดดเดนของโรงเรียนใหทราบโดยท่ัวกัน 
4.19 0.77 มาก 

ทักษะท่ีโดดเดนของโรงเรียน มีการตรวจสอบ
และพัฒนาทักษะนั้นๆ อยูตลอดเวลา เพื่อท่ีโรงเรียนจะเปน
ผูนําในดานนั้นๆ เพียงหนึ่งเดียว 

4.16 0.69 มาก 

โรงเรียนมีการมุงเนน สรางคุณลักษณะท่ีพิเศษ
ใหกับเด็กตรงตามกับเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด 

4.26 0.72 มาก 

รวม 4.20 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการกําหนดทักษะฝมือ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.20, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการมุงเนน สรางคุณลักษณะท่ีพิเศษใหกับเด็ก
ตรงตามกับเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด ( X = 4.26, S.D. = 0.72) รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนได
ระบุทักษะ หรือความชํานาญท่ีโดดเดนของโรงเรียนใหทราบโดยท่ัวกัน ( X = 4.19, S.D. = 0.77) 
และนอยท่ีสุด ทักษะที่โดดเดนของโรงเรียน มีการตรวจสอบและพัฒนาทักษะนั้นๆ อยูตลอดเวลา 
เพื่อท่ีโรงเรียนจะเปนผูนําในดานนั้นๆ เพียงหนึ่งเดียว ( X = 4.16, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
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 ตารางท่ี 4.20  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการสราง
จิตสํานึกรวม 

 
การสรางจิตสํานึกรวม X S.D. ระดับ

ผูบริหารโรงเรียนตองรวมกันกําหนดคานิยม
รวมของโรงเรียน เพื่อเปนปรัชญาพ้ืนฐานในการทํางาน
ของบุคลากรครูและบุคลากรในสวนอ่ืนๆของโรงเรียนได
ถือเอาไปปฏิบัติ 

4.23 0.67 มาก

ผูบริหารโรงเรียนไดแปรคานิยมรวมท่ีกําหนด
เปนลายลักษณอักษร ออกมาเปนรูปการกระทํา อาทิเชน 
ปรัชญาของโรงเรียนและใหบุคลากรนําเสนอผลงานโดย
อิงคานิยมรวม 

4.19 0.68 มาก

ผูบริหารโรงเรียนไดเปนผูนําในการกลาวถึง
คานิยมรวมของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอรวมท้ังประกาศ
คานิยมเปนลายลักษณอักษรไวในท่ีตาง ๆ และนําไปย้ํา
เตือนในการประชุมตามวาระท่ีเหมาะสม

4.20 0.67 มาก

กําหนดคานิยมรวมท่ีมีความเขาใจงาย บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนสามารถรับรูและปฏิบัติตามไดจริง

4.22 0.63 มาก

รวม 4.21 0.61 มาก
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดานการสรางจิตสํานึกรวม ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X = 4.21, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนตองรวมกันกําหนดคานิยมรวมของ
โรงเรียน เพื่อเปนปรัชญาพ้ืนฐานในการทํางานของบุคลากรครูและบุคลากรในสวนอ่ืนๆของ
โรงเรียนไดถือเอาไปปฏิบัติ ( X = 4.23, S.D. = 0.69) รองลงมา กําหนดคานิยมรวมท่ีมีความเขาใจ
งาย บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถรับรูและปฏิบัติตามไดจริง ( X = 4.22, S.D. = 0.63) และ
นอยท่ีสุด ผูบริหารโรงเรียนไดแปรคานิยมรวมท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร ออกมาเปนรูปการ
กระทํา อาทิเชน ปรัชญาของโรงเรียนและใหบุคลากรนําเสนอผลงานโดยอิงคานิยมรวม ( X = 4.19, 
S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 4 วิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 
ตารางท่ี 4.21  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปฐมวัยโดยภาพรวม 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Xtot Yto

t 
X1 1            
X2 .808*

* 
1           

X3 .748*
* 

.820*
* 

1          

X4 .728*
* 

.812*
* 

.845*
* 

1         

X5 .696*
* 

.773*
* 

.821*
* 

.880*
* 

1        

X6 .685*
* 

.755*
* 

.834*
* 

.849*
* 

.829*
* 

1       

X7 .614*
* 

.701*
* 

.754*
* 

.804*
* 

.746*
* 

.833*
* 

1      

X8 .481*
* 

.623*
* 

.721*
* 

.750*
* 

.694*
* 

.746*
* 

.842*
* 

1     

X9 .617*
* 

.720*
* 

.714*
* 

.795*
* 

.787*
* 

.787*
* 

.798*
* 

.784*
* 

1    

X1

0 
.551*

* 
.613*

* 
.705*

* 
.754*

* 
.729*

* 
.732*

* 
.751*

* 
.812*

* 
.780*

* 
1   

Xto

t 
.787*

* 
.868*

* 
.904*

* 
.935*

* 
.906*

* 
.914*

* 
.891*

* 
.849 

.886*
* 

.849*
* 

1  

Yto

t 
.670*

* 
.722*

* 
.780*

* 
.823*

* 
.805*

* 
.809*

* 
.840*

* 
.791*

* 
.808*

* 
.759*

* 
.888*

* 
1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบวา โดยภาพรวมบทบาทผูบริหารมีความสัมพันธกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในทางบวก 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา บทบาทผูบริหารดานท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัยมากท่ีสุดคือ (X7) ดานบทบาทเปนผูประกอบการ (r = .840**) รองลงมาคือ (X4) ดาน
บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (r = .823**) และดานท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยนอยท่ีสุดคือ (X1) ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (r = .670**) 
 จากความสัมพันธท่ีปรากฏดังตารางท่ี 4.21 สามารถวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรท่ีเขาสมการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.22  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยภาพรวม (Y) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 4 46.900 11.725 163.744 .000
Residual 167 11.958 .072  
Total 171 58.858  

 

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.893 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.797 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.792 
 Standard Error  = 0.26759 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .365 .060 .391 6.060 .000
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 
(X5) 

.185 .059 .223 3.146 .002 

บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) .184 .057 .213 3.241 .001
บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) .137 .060 .150 2.279 .024
คาคงท่ี .504 .150 3.368 .001

 

 จากตารางท่ี 4.22 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) บทบาทเปนผูสราง
ความสัมพันธ (X3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เทากับ 0.893 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 

เทากับ 0.797 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน (Y) ไดรอยละ 79.7 คา
ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.792 ความคลาดเคล่ือนในการ
ทํานาย เทากับ 0.26759  
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 ในลักษณะน้ีแสดงวา บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (X5) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) และบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) มีผล
ตอการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y     =     0.504 + 0.365 (X7) + 0.185 (X5) + 0.184 (X9) + 0.137 (X3) 
 

ตารางท่ี 4.23  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดโครงสราง (Y1) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 4 50.437 12.609 111.118 .000
Residual 167 8.951 .113  
Total 171 69.388  

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.853 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.727 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.720 
 Standard Error  = 0.33686 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .294 .087 .290 3.386 .001
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 
(X5) 

.228 .064 .253 3.593 .000 

บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ 
(X1) 

.195 .056 .203 3.472 .001 

บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) .206 .071 .225 2.895 .004
คาคงท่ี .305 .197 1.546 .124
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 จากตารางท่ี 4.23 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) บทบาทเปนผู
ขจัดส่ิงกอกวน (X8) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เทากับ 0.853 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 

เทากับ 0.727 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดโครงสราง 
(Y1) ไดรอยละ 72.7 คาประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.720 
ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 0.33686  
 ในลักษณะน้ีแสดงวา บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (X5) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) มีผลตอ
การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดโครงสราง โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยได ดังนี้ 

Y1    =    0.305 + 0.294 (X7) + 0.228 (X5) + 0.195 (X1) + 0.206 (X8) 
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ตารางท่ี 4.24  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดกลยุทธ (Y2) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 5 64.736 12.947 115.095 .000
Residual 166 18.674 .112  
Total 171 83.409  

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.881 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.776 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.769 
 Standard Error  = 0.33540 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) .279 .086 .271 3.243 .001
บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) .216 .085 .198 2.531 .012
บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) .183 .072 .179 2.558 .011
บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ 
(X1) 

.207 .064 .197 3.243 .001 

บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) .150 .068 .149 2.201 .029
คาคงท่ี -.249 .195 -1.276 .204

  

 จากตารางท่ี 4.24 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) 
บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) บทบาทเปนสัญลักษณ
ขององคการ (X1) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เทากับ 0.881 คา
ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.776 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน 
ดานการกําหนดกลยุทธ (Y2) ไดรอยละ 77.6 คาประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R 
Square) เทากับ 0.769 ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 0.33540  
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 ในลักษณะน้ีแสดงวา  บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล  (X4)  บทบาทเปนผูสราง
ความสัมพันธ (X3) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) 
บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) มีผลตอการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดกลยุทธ โดย
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y2    =    -0.249 + 0.279 (X4) + 0.216 (X3) + 0.183 (X9) + 0.207 (X1) + 0.150 (X8) 
 
ตารางท่ี 4.25  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ

เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ (Y3) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 4 51.672 12.918 104.194 .000
Residual 167 20.705 .124  
Total 171 72.377  

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.845 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.714 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.707 
 Standard Error  = 0.35211 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) .293 .074 .307 3.970 .000
บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) .176 .081 .173 2.163 .032
บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) .240 .068 .256 3.537 .001
บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) .184 .087 .192 2.116 .036
คาคงท่ี .361 .192 1.882 .062

   

 จากตารางท่ี 4.25 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร 
(X9) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) และบทบาทเปนผู
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กํากับติดตามผล (X4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เทากับ 0.845 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 

เทากับ 0.714 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดแผนงานหรือ
ระบบตาง ๆ (Y3) ไดรอยละ 71.4 คาประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 
เทากับ 0.707 ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 0.35211  
 ในลักษณะนี้แสดงวา  บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร  (X9) บทบาทเปนผูสราง
ความสัมพันธ (X3) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) และบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) มีผล
ตอการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ โดยสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y3    =    0.361 + 0.293 (X9) + 0.176 (X3) + 0.240 (X8) + .184 (X4) 
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ตารางท่ี 4.26  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร (Y4) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 3 38.250 12.366 63.839 .000 
Residual 168 33.553 .200   
Total 171 71.804    

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.730 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.533 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.524 
 Standard Error  = 0.44690 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .622 .086 .603 7.271 .000 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 
(X5) 

.299 .086 .325 3.495 .001 

บทบาทเปนผูนําองคการ (X2) -.182 .079 -.200 -2.296 .023 
คาคงท่ี 1.124 .245  4.580 .000 

  

 จากตารางท่ี 4.26 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) 

บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) บทบาทเปนผูนําองคการ (X2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

พหุคูณ เทากับ 0.730 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.53.3 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย 

การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร (Y4) ไดรอยละ 53.3 คาประสิทธิภาพ

การทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.524 ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 

0.44690  
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 ในลักษณะนี้แสดงวา บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูล

ขาวสาร (X5) บทบาทเปนผูนําองคการ (X2) มีผลตอการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนด

รูปแบบการบริหาร โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y4    =    1.124 + 0.622 (X7) + 0.299 (X5) – 0.182 (X2) 
 

ตารางท่ี 4.27  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดบุคลากร (Y5) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 3 50.525 16.842 149.170 .000 
Residual 168 18.968 .113   
Total 171 69.493    

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.853 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.727 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.722 
 Standard Error  = 0.33601 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .459 .070 .452 6.538 .000 
บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) .287 .065 .306 4.418 .000 
บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ 
(X1) 

.178 .051 .185 3.502 .001 

คาคงท่ี .288 .195  1.475 .142 
  

 จากตารางท่ี 4.27 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) 

บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

พหุคูณ เทากับ 0.853 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.727 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย 
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การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดบุคลากร (Y5) ไดรอยละ 72.7 คาประสิทธิภาพการทํานาย

ท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.722 ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 0.33601 

 ในลักษณะนี้แสดงวา บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร 

(X9) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) มีผลตอการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนด

บุคลากร โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y5    =    0.288 + 0.459 (X7) + 0.287 (X9) + 0.178 (X1) 

ตารางท่ี 4.28  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนดทักษะฝมือ (Y6) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value
Regression 3 48.227 16.076 99.181 .000 
Residual 168 27.230 .162   
Total 171 75.457    

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.799 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.639 
 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.633 
 Standard Error  = 0.40260 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) .333 .084 .341 3.948 .000 
บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .284 .092 .268 3.087 .002 
บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) .244 .083 .249 2.934 .004 
คาคงท่ี .531 .218  2.433 .016 

 

 จากตารางท่ี 4.28 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) บทบาทเปน

ผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เทากับ 0.799 คาประสิทธิภาพ
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การทํานาย (R2) เทากับ 0.639 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดทักษะฝมือ 

(Y6) ไดรอยละ 63.9 คาประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.633 ความคลาดเคล่ือนในการ

ทํานาย เทากับ 0.40260  

 ในลักษณะนี้แสดงวา บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนผู

จัดสรรทรัพยากร (X9) มีผลตอการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดทักษะฝมือ โดยสามารถเขียนเปนสมการ

วิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y6    =    0.531 + 0.333 (X4) + 0.284 (X7) + 0.244 (X9) 

ตารางท่ี 4.29  การวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการสรางจิตสํานึกรวม (Y7) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
Regression 3 38.294 12.765 87.365 .000 

Residual 168 24.546 .146   

Total  171 62.840    

 สัมประสิทธ์ิพหุคูณ Multiple R  =  0.781 

 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) = 0.609 

 ประสิทธิภาพการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.602 

 Standard Error  = 0.38224 

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t P-
value B Std. 

Error
Beta 

บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) .448 .078 .464 5.714 .000 
บทบาทเปนนกัเจรจาตอรอง (X10) .177 .064 .219 2.771 .006 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร 

(X5) 
.141 .067 .164 2.093 .038 

คาคงท่ี .942 .206  4.570 .000 
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 จากตารางท่ี 4.29 ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) 

บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (X10) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

พหุคูณ เทากับ 0.781 คาประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.609 นั่นคือ สามารถรวมกันทํานาย 

การจัดการเรียนการสอน ดานการสรางจิตสํานึกรวม (Y7) ไดรอยละ 60.9 คาประสิทธิภาพการ

ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.602 ความคลาดเคล่ือนในการทํานาย เทากับ 

0.38224 

 ในลักษณะนี้แสดงวา บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (X10) 

บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) มีผลตอการจัดการเรียนการสอน ดานการสรางจิตสํานึก

รวม โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y7    =    0.942 + 0.448 (X7) + 0.177 (X10) + 0.141 (X5) 

 จากการวิเคราะหการถดถอยของบทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 สามารถแสดงดวยแผนภูมิไดดังตอไปนี้  
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แผนภูมิท่ี 4.1 บทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  
 สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 

การกําหนด 
โครงสราง (Y1) 

(Y1)←(X1) (X5) (X7) (X8) 

การกําหนดกลยุทธ (Y2) 

(Y2)← (X1) (X3) (X4) 
(X8) (X9) 

การกําหนดแผนงาน
หรือระบบตาง ๆ (Y3) 

(Y3)← (X3) (X8) (X9)

การกําหนด 
รูปแบบการบริหาร (Y4) 

(Y4)← (X2) (X5) (X7)

การกําหนด 
บุคลากร (Y5) 

(Y5)← (X1) (X7) (X9) 

การกําหนด 
ทักษะฝมือ (Y6) 

(Y6)← (X4) (X7) (X9)

การสราง 
จิตสํานึกรวม (Y7) 

(Y7)← (X5) (X7) (X10) 

บทบาทเปนสัญลักษณ 
ขององคการ (X1) 

(Y1) β = .203 (Y2) β =  .197 
(Y5) β = .185 

บทบาทเปน 
ผูนําองคการ (X2) 

(Y4) β = -.200 
 

บทบาทเปนผูสราง
ความสัมพันธ (X3) 

(Y2) β = .198  
(Y3) β = .173 

บทบาทเปนผูกํากับ
ติดตามผล (X4) 

(Y2) β = .271 (Y3) β = .192 
(Y6) β = .164 

บทบาทเปนผูเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (X5) 

(Y1) β = .253 (Y4) β = .325 
(Y7) β = .164 

บทบาทเปน 
ผูประชาสัมพันธ (X6) 

บทบาทเปน
ผูประกอบการ (X7) 

(Y1) β = .290 (Y4) β = .603 
(Y5) β = .452 (Y6) β = .268 

(Y7) β = .464 

บทบาทเปนผูขจัด 
สิ่งกอกวน (X8) 

(Y1) β = .225 (Y2) β = .149 
(Y3) β = .256 

บทบาทเปนผูจัดสรร
ทรัพยากร (X9) 

(Y2) β = .179 (Y3) β = .307 
(Y5) β = .306 (Y6) β = .249 

บทบาทเปนนักเจรจา
ตอรอง (X10) 
(Y7) β = .219 
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 จากแผนภูมิท่ี 4.1 สรุปบทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ดังนี้  
 1. บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (X1) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดโครงสราง (Y1) การกําหนดกล
ยุทธ (Y2) และการกําหนดบุคลากร (Y5) 
 2. บทบาทเปนผูนําองคการ (X2) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดรูปแบบการบริหาร (Y4) 
 3. บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (X3) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดกลยุทธ (Y2) และการกําหนด
แผนงานหรือระบบตาง ๆ (Y3) 
 4. บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (X4) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดกลยุทธ (Y2) การกําหนดแผนงานหรือ
ระบบตาง ๆ (Y3) และการกําหนดทักษะฝมือ (Y6) 
 5. บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (X5) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดโครงสราง (Y1) การกําหนด
รูปแบบการบริหาร (Y4) และการสรางจิตสํานึกรวม (Y7) 
 6. บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (X6) ไมสงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5  
 7. บทบาทเปนผูประกอบการ (X7) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดโครงสราง (Y1) การกําหนดรูปแบบการ
บริหาร (Y4) การกําหนดบุคลากร (Y5) การกําหนดทักษะฝมือ (Y6) และการสรางจิตสํานึกรวม (Y7) 
 8. บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (X8) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดโครงสราง (Y1) การกําหนดกลยุทธ (Y2) 
และการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ (Y3) 
 9. บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (X9) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การกําหนดกลยุทธ (Y2) การกําหนด
แผนงานหรือระบบตาง ๆ (Y3) การกําหนดบุคลากร (Y5) และการกําหนดทักษะฝมือ (Y6) 
 10. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (X10) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ไดแก การสรางจิตสํานึกรวม (Y7) 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัด
เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5  2) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน       
ในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารท่ีมีผล
ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางสุมมาจากโรงเรียนตามขนาดตัวอยางจากตาราง
ประมาณขนาดตัวอยางของ Krejcie and Morgan ไดกลุมตัวอยางจํานวน 43 โรงเรียน แบงเปน
โรงเรียนขนาดใหญ 10 โรงเรียน ขนาดกลาง 16 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 17 โรงเรียน และ
ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหาร จํานวน 1 คน หัวหนาฝาย
บุคคล จํานวน 1 คน และพนักงานครู จํานวน 1 คน รวมเปน 4 คน ตอ 1 โรงเรียน รวมผูใหขอมูล
ท้ังส้ินจํานวน 172 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอน สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสหสัมพันธถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
แบบข้ันตอน Stepwise  
 
5.1  สรุปผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ือง บทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศสวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุสวนใหญมีอายุ 30 – 40 ป อายุราชการสวนใหญมีอายุราชการ 15 ปข้ึนไป 
ตําแหนงสวนใหญมีตําแหนงพนักงานครู ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี และขนาดของ
สถานศึกษาสวนใหญขนาดกลาง  
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทผูบริหารในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ในภาพรวม ท้ัง 10 
ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ รองลงมา ดานบทบาทเปนผูนําองคการ และนอยท่ีสุด
ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดรายดานดังนี้  
 1. ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารเปนตัวแทนในการตอนรับ
แขกผูมาเย่ียมชม/ดูงานของสถานศึกษา รองลงมา ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการลง
นามในสัญญาตาง ๆ และนอยท่ีสุด ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการรวมกิจกรรมกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 2. ดานบทบาทเปนผูนําองคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารใหคําแนะนําเม่ือมีปญหาในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และนอย
ท่ีสุดผูบริหารสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหใตผูบังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ 
 3. ดานบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารติดตอประสานงานกับผูบริหาร
หนวยงานอ่ืน หรือบุคคล กลุมบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
สถานศึกษา รองลงมา ผูบริหารเปนผูสรางเครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อประโยชนรวมกันของ
สถานศึกษา และนอยท่ีสุด ผูบริหารจัดใหมีการสัมมนานอกสถานศึกษาอยู เสมอ เพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูรวมงาน ตามลําดับ 
 4. ดานบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ รองลงมา ผูบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ และนอย
ท่ีสุด ผูบริหารกําหนดเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานตามสภาพจริงและหลากหลายวิธี และผูบริหาร
แสวงหาความรูจากเครือขาย ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางสมํ่าเสมอ ตามลําดับ 
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 5. ดานบทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารภายใน
แกผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว รองลงมา ผูบริหารเลือกพิจารณาขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับมาและทําการเผยแพรแกบุคคลท่ีเกี่ยวของภายในสถานศึกษา และนอยท่ีสุด 
ผูบริหารจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 
 6. ดานบทบาทเปนผูประชาสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถรายงานขาวเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน แผนงาน และนโยบายของของสถานศึกษา รองลงมา ผูบริหารสามารถถายทอดขอมูล
ขาวสารของสถานศึกษาสูหนวยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษา และนอยท่ีสุด 
ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ 
 7. ดานบทบาทเปนผูประกอบการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารเปนผูนําและใหผูใตบังคับบัญชามีสวน
รวมในรูปแบบการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา รองลงมา ผูบริหารแสดงความคิดใหม ๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา และนอยท่ีสุด ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาไดตรง
ประเด็น ตามลําดับ 
 8. ดานบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวางหนวยงานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา ผูบริหารทุมเทความพยายามท่ีจะขจัด
ปญหาตาง ๆ อยางรวดเร็ว และนอยท่ีสุด ผูบริหารแกปญหาโดยวิธีการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา ตามลําดับ 
 9. ดานบทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารไดจัดหาแหลงเรียนรูท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูผูสอนและนักเรียน รองลงมา 
ผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม  และนอยท่ีสุด การ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการซ้ือวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ การจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ ตามลําดับ 
 10.  ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารเปนผูเจรจาตอรองเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากร รองลงมา ผูบริหารมีความสามารถเจรจาตอรองเพื่อใหไดมา
ซ่ึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการบริหารสถานศึกษา และนอยท่ีสุด ผูบริหารสามารถเจรจา
เพื่อใหองคกรอ่ืนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ในภาพรวม ท้ัง 7 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการกําหนดโครงสราง รองลงมาดานการกําหนดบุคลากร และนอยท่ีสุด 
ดานการกําหนดแผนงานหรือและระบบตาง ๆ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดรายดานดังนี้ 
 1. ดานการกําหนดโครงสราง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแตงต้ังหัวหนาในแตละกลุมงาน รองลงมา 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะตองเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
นอยท่ีสุด มีการจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความสนใจในตัวเด็กและผูปกครองเสมือนเปน
ครอบครัวเดียวกัน ตามลําดับ 
 2. ดานการกําหนดกลยุทธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการตั้งวัตถุประสงคของโรงเรียนใหสามารถส่ือถึง
เอกลักษณของโรงเรียนซ่ึงจะทําใหผูปกครองเกิดการรับรูถึงความเช่ียวชาญของโรงเรียนไดเร็วข้ึน 
รองลงมา โรงเรียนมีการกําหนดเอกลักษณ หรือ จุดเดนซ่ึงเปนความเช่ียวชาญพิเศษของโรงเรียน 
และนอยท่ีสุด มีการกําหนดคาเลาเรียนท่ีผูปกครองยอมรับและสามารถแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนใน
ระดับเดียวกันได ตามลําดับ 
 3. ดานการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ กําหนดแผนปฏิบัติการเปน 1 ป
การศึกษา รองลงมา จัดทําแผนระยะกลาง 2 – 3 ป และนอยท่ีสุด สําหรับบุคลากรท่ีทํางานดอย
คุณภาพ หรือไมเปนไปตามเปาหมายอยูบอยคร้ัง ไดมีการตักเตือน และจําเปนท่ีจะตองตัดคา
สวัสดิการตางๆ ท่ีเคยได เพื่อจะไดลดความเฉ่ือยชาและพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ได ตามลําดับ 
 4. ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ผูบริหารโรงเรียนไม
เพิกเฉยตอปญหานั้น รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานในทุกกลุมงาน ควรใหเกียรติ 
เคารพ และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในกลุมงานท่ีตนรับผิดชอบงานอยู และนอยท่ีสุด 
ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารงานอยางใกลชิดกับหัวหนาในแตละกลุมงาน หรือบุคลากรใน
โรงเรียน ตามลําดับ 
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 5. ดานการกําหนดบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝาย จะพิจารณาถึงความรู
ความสามารถเปนส่ิงสําคัญ รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนมีการติดตามผลงานของบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
ทุกกลุมงาน และนอยท่ีสุด ผูบริหารโรงเรียนเปนผูคัดสรรบุคลากรกอนเปนอันดับแรก โดยกําหนด
หลักเกณฑลวงหนาไวสําหรับบุคลากรท่ีจะมาทํางานในโรงเรียน ตามลําดับ 
 6. ดานการกําหนดทักษะฝมือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา    
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการมุงเนน สรางคุณลักษณะท่ีพิเศษ
ใหกับเด็กตรงตามกับเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนไดระบุทักษะ หรือ
ความชํานาญท่ีโดดเดนของโรงเรียนใหทราบโดยท่ัวกัน และนอยท่ีสุด ทักษะท่ีโดดเดนของ
โรงเรียน มีการตรวจสอบและพัฒนาทักษะน้ันๆ อยูตลอดเวลา เพื่อท่ีโรงเรียนจะเปนผูนําในดาน
นั้นๆ เพียงหนึ่งเดียว ตามลําดับ 
 7. ดานการสรางจิตสํานึกรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนตองรวมกันกําหนดคานิยมรวม
ของโรงเรียน เพื่อเปนปรัชญาพ้ืนฐานในการทํางานของบุคลากรครูและบุคลากรในสวนอ่ืนๆของ
โรงเรียนไดถือเอาไปปฏิบัติ รองลงมา กําหนดคานิยมรวมท่ีมีความเขาใจงาย บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนสามารถรับรูและปฏิบัติตามไดจริง และนอยท่ีสุด ผูบริหารโรงเรียนไดแปรคานิยมรวมท่ี
กําหนดเปนลายลักษณอักษร ออกมาเปนรูปการกระทํา อาทิเชน ปรัชญาของโรงเรียนและให
บุคลากรนําเสนอผลงานโดยอิงคานิยมรวม ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ในภาพรวม ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนผูเผยแพร
ขอมูลขาวสาร, บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร และบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ สามารถ
รวมกันทํานาย การจัดการเรียนการสอน ไดรอยละ 79.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
โครงสราง ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร, บทบาทเปน
สัญลักษณขององคการ และบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน  
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 3. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
กลยุทธ ไดแก บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล, บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ, บทบาทเปนผู
จัดสรรทรัพยากร, บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ และบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน  
 4. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
แผนงานหรือระบบตาง ๆ ไดแก บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร, บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ 
และบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน และบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล 
 5. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
รูปแบบการบริหาร ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
บทบาทเปนผูนําองคการ 
 6. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
บุคลากร ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร และบทบาทเปน
สัญลักษณขององคการ  
 7. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการกําหนด
ทักษะฝมือ ไดแก บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล, บทบาทเปนผูประกอบการ และบทบาทเปนผู
จัดสรรทรัพยากร 
 8. บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดานการสราง
จิตสํานึกรวม ไดแก บทบาทเปนผูประกอบการ, บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง และบทบาทเปนผู
เผยแพรขอมูลขาวสาร  
 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการศึกษาบทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจนํามา
อภิปราย ดังนี้ 
 1. บทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทบริหาร
ท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ในภาพรวม ท้ัง 10 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการศึกษาในยุคปจจุบันท่ีเปนยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น ผูบริหารเปนผูท่ี
มีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และเปนผูคอยกํากับติดตาม
สงเสริม ตลอดจนคอยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในทุก ๆ ดานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
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สอนซ่ึงจะสงผลตอการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ อุษณีย โพธิสุข (2543) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหาร
สถานศึกษาถือวาเปนผูกุมบังเหียนแหงความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง ผูบริหารจึงตองเขาใจถึง
หัวใจของการเรียนรูของเด็ก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม ธาระณะ (2553) ไดศึกษาเร่ือง 
“บทบาทผูบริหารสถานศึกษา /การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
บทบาทในการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ รองลงมาคือ ดานบทบาทในการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผล และดานบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
  1.1  ดานบทบาทเปนสัญลักษณขององคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ีนั้น ผูบริหารตอง
เปนตัวแทนในการเขารวมกิจกรรมและดําเนินการติดตอประสานงานในดานตาง ๆ ใหกิจกรรม 
บรรลุตามเปาหมาย เพื่อเปนการแสดงภาพลักษณท่ีดีตอสาธารณชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
พนัส หันนาคินทร (2545) ไดใหความเห็นวาบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน คือ 
เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน กลาวคือ เปนตัวแทนในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในการ
ติดตอกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน  
  1.2  ดานบทบาทเปนผูนําองคการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารมีตําแหนงหนาท่ีในการเปนผูนําสถานศึกษา ท่ีมีภาวะความเปนผูนําโดยตองเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถในการควบคุมและส่ังการผูใตบังคับบัญชาได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
สรรเพชร อิสริยวัชรากร (2546) ท่ีไดใหความหมายของบทบาทไววา บทบาทหมายถึง พฤติกรรม
หรือการกระทําท่ีบุคคลแสดงออกตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตนไดรับ การแสดงออกนั้นยอมผูกพันกับ
ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงกับความคาดหวังของผูอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตําแหนงนั้น 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตยา ศกุนะสิงห (2552) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารท่ี
สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  1.3  ดานบทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ถาบุคคลในองคการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน กิจกรรมตาง ๆ ก็
จะสําเร็จลุลวงไปดวยดีจากความรวมมือของบุคลากร ไมเกิดความวุนวายแกงแยงชิงดีชิงเดนกันเอง
ภายในองคการ ซ่ึงข้ึนอยูกับผูบริหารท่ีจะเปนผูเช่ือมสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากรในสถานศึกษาให
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เกิดความรักสามัคคี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กนกวรรณ เพียงเกต (2541) ไดใหความหมายของ
บทบาทไววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลท่ีแสดงออกตามสถานภาพท่ี
ดํารงอยู บทบาทท่ีแสดงออกนี้ถูกกําหนดโดยความคาดหวังของสังคมอยางชัดเจนภายใตวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น ๆ วาจะตองประพฤติปฏิบัติอยางไรบาง ถาสถานภาพ
บุคคลเปล่ียนแปลงไปบทบาทก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย และการปฏิสัมพันธกันภายในสังคม ทําให
บุคคลแตละคนตองมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นถาสมาชิกในสังคมทุกคนแสดงบทบาทไดดังท่ี
สังคมคาดหวังเอาไว สังคมนั้น ๆ ก็จะเปนระเบียบไมสับสนวุนวาย 
  1.4  ดานบทบาทเปนผูกํากับติดตามผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนไวอยางชัดเจน เพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เมตต เมตตการุณจิต (2547) 
กลาววาผูบริหารมีบทบาทท่ีสําคัญในงานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการสรางความ
ม่ันใจใหแกสังคมหรือชุมชนวาสถานศึกษาของชุมชนไดรับการพัฒนาถึงเกณฑมาตรฐาน สามารถ
จัดการศึกษาใหแกลูกหลานของชุมชนไดอยางมีคุณภาพ ผูเรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม ธาระณะ (2553) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษา /การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” ผลการวิจัย
พบวา มีผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในดานการกํากับ ติดตาม และประเมินผล พบบทบาทท่ี
สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ประเมินผลในการเรียนของตนเอง 
  1.5 ดานบทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการประชาสัมพันธสงเสริมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช้ีแจงใหทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหรับรูถึงบทบาทและหนาที่ของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของตอปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเองไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อุดม ธาระณะ (2553) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารสถานศึกษา /การสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” ผลการวิจัยพบวา พบบทบาทท่ีสําคัญของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ มีการประชุมครู
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เพื่อวางแผนดําเนินงาน ดานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เชน การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ
การเรียนการสอน โดยมีผูบริหารฝายวิชาการและครูผูสอนอยางนอย 3 – 5 คน ตามความเหมาะสม 
การจัดทําคูมือการนิเทศ และเคร่ืองมือการนิเทศ การจัดทําปฏิทิน แผนงานการนิเทศ ฯลฯ  
  1.6  ดานบทบาทเปนผูประชาสัมพันธ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูปกครองและชุมชนทราบเพื่อช้ีแจงใหผูปกครองและชุมชนเขาใจ
บทบาทในการมีสวนรวม สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน เชิญผูปกครองและชุมชนเขาชม
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรวมท้ังสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารวมประชุมกับผูนําทองถ่ิน และขอความ
รวมมือใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วอรตัน (Worton, 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ 
โดยการศึกษาลักษณะสวนตัวและลักษณะดานวิชาชีพ พบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารคือ
ดานมนุษยสัมพันธ มีความเปนมิตร มีความใจกวางและเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลาย มี
ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี 
  1.7  ดานบทบาทเปนผูประกอบการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริการตองมีความรูความสามารถในงานบริหารจัดการ มีความคิดริเร่ิมและออกแบบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหเขากับสถานการณปจจุบันไดอยาง           
มีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
อุษณีย โพธิสุข (2543) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาควร
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ        
2) วางแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใหสอดคลองกับนโยบายหลักท่ีวางไว เชน บทบาทใหมของสถานศึกษา 
บทบาทของครู วิธีดําเนินการ เปนตน 3) สรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูท่ีครบวงจร ท้ัง
วิธีการจัดการเรียนการสอนของครู แนวทางการจัดหลักสูตรใหมระบบการวัดผลประเมินผล การจัด
สภาพแวดลอม การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 4) วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีเด็กตองเรียนรูใหไดมาตรฐานทีเปนท่ียอมรับของระบบการศึกษา              
5) วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูท่ีชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรูท้ังส่ิงท่ีเปนทักษะพื้นบานสําคัญและส่ิงท่ีเปนความตองการทางการศึกษาของนักเรียน ท้ังจาก
ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
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  1.8 ดานบทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความสามารถมีวุฒิภาวะและคุณวุฒิสูง รวมถึง
ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการบริหาร ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนท่ีพ่ึงและ             
ท่ีคาดหวังของผูใตบังคับบัญชาในการขอคําปรึกษาคําแนะนําตาง ๆ และสามารถขจัดปญหาของ
ผูใตบังคับบัญชาเม่ือประสบปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง       
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วอรตัน (Worton, 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการ
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยการศึกษาลักษณะสวนตัวและลักษณะดานวิชาชีพ พบวา ลักษณะ
สวนตัวท่ีสําคัญของผูบริหาร คือ ดานบุคลิกภาพ รูจักคล่ีคลายสถานการณ มีความคิดริเร่ิมเปนผูมี
สติไมตัดสินปญหาดวยอารมณ 
  1.9 ดานบทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษาไดอยางเต็มท่ี และการท่ีจะสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
ผูบริหารก็ตองมีความพรอมในการจัดสรรทรัพยากรในดานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาใหคุมคาและ
เปนประโยชนท่ีสุดก็จะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค             
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาเร่ือง “ความพรอมในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน” ผลการศึกษาสรุป
ไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเด็นตอไปนี้ เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สงเสริมใหบุคลากรท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา
ตนเอง ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาสรางแผนงานการใชจาย
งบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณ และอาคารสถานท่ี จัดโครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
วางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  1.10 ดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ทักษะความสามารถท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาคือ ตองเปนผูท่ีมีทักษะ
ความสามารถในการเจรจาตอรอง เพื่อใหไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากบุคลากรภายใน
องคการหรือจากหนวยงานนอกองคการ ในการดําเนินงานกิจกรรมของสถานศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วอรตัน (Worton, 2002) ไดศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยการศึกษาลักษณะสวนตัวและ
ลักษณะดานวิชาชีพ พบวา ลักษณะสวนตัวท่ีสําคัญของผูบริหาร คือ ดานบุคลิกภาพ สัมพันธ         



 125

มีความเปนมิตร มีความใจกวางและเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลาย มีความสามารถในการ
ติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี เปนผูนําท่ีนาเขาใกลและรูจักฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ 
 2. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในภาพรวม ท้ัง 7 ดาน อยูในระดับ
มากทุกดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนับวามีความสําคัญตอการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหเด็กมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูในระดับสูงตอไป สถานศึกษาจึงเปนองคการที่สําคัญท่ีตองจัดการเรียนการสอนใหมีความ
สอดคลองกับวัยเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน (2545) กลาววา
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เปนการจัดในลักษณะของการดูแล และใหการศึกษาแกเด็ก
ใหไดรับการพัฒนาแบบองครวมทุกดาน ไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาตามวัย 
และตามความสามารถของแตละบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของ มนญา กัปวัฒนวรสุข (2550) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษา
แนวทางการประยุกต รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวคิดของ  แมคคินซีย  (Mckinsey’s)             
ในสถานศึกษาปฐมวัยเอกชน  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรบริหารจัดการสถานศึกษาอยาง
เหมาะสมและเปนไปไดกับบริบท โดยแบงเปน 7 ดานดังนี้ คือ 1) ดานการกําหนดกลยุทธในการ
บริหารสถานศึกษา (Strategy) ผูบริหารควรกําหนดกลยุทธในการบริหารสถานศึกษาใหชัดเจน     
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเนนคุณภาพการเรียนการสอน 2) ดานการกําหนดโครงสรางงาน
ของสถานศึกษา (Structure) ผูบริหารสถานควรบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ควรแตงต้ังหัวหนา
ในแตละหนวยงานและควรเปนคนท่ีมีความรูความสามารถ 3) ดานการกําหนดแผนงานของ
สถานศึกษา (Systems) ผูบริหารควรกําหนดแผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว เพื่อเปนแผนกําหนด
ทิศทางของธุรกิจของโรงเรียนซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต 4) ดานการกําหนดรูปแบบการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา (Style) ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานอยางใกลชิดกับบุคลากรในทุกฝาย 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือมีปญหา ตองมีการแกไขอยางทันทีในระยะเวลาท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ 5) 
ดานการกําหนดบุคลากร (Staff) ผูบริหารสถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝายงานควรพิจารณา
ถึงความรูความสามารถเปนส่ิงสําคัญ 6) ดาน การกําหนดทักษะหรือความชํานาญ (Skills) ผูบริหาร
ควรมีการตรวจสอบและพัฒนาทักษะนั้น ๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีโรงเรียนจะเปนผูนําในดานนั้น ๆ 
เพียงหนึ่งเดียว และโรงเรียนควรมุงเนนสรางคุณลักษณะท่ีพิเศษใหกับเด็กตรงตามเอกลักษณท่ี
โรงเรียนกําหนด โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็กและถือวาเด็กสําคัญท่ีสุด และ 7) ดานการกําหนด
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จิตสํานึกรวม (Spiritual value) ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดจิตสํานึกรวมของสถานศึกษา ท้ังนี้
การกําหนดคานิยมดังกลาวควรกําหนดจิตสํานึกรวมท่ีมีความเขาใจงาย บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
สามารถรับรูและปฏิบัติได 
  2.1  ดานการกําหนดโครงสราง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
โครงสรางเปนส่ิงสําคัญเม่ือสามารถกําหนดองคประกอบและกระบวนการในการบริหารจัดการได
อยางเปนระบบแลว ก็จะทําใหโครงสรางการดําเนินงานในดานตาง ๆ มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
ลดขอผิดพลาด การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เยาวพา 
เดชะคุปต (2542) ท่ีกลาวไววา ปจจัยในการบริหารการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด จะตองมีปจจัยในการบริหาร ท่ีเรียกกันวา “4 M” ไดแก M1 กําลังคน (Man Power) การทํางาน
จะสําเร็จไดตองมีคนดี มีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน มีความสนใจและต้ังใจทํางาน 
งานจึงจะประสบผลสําเร็จ M2 เงิน (Money) เงินเปนปจจัยสําคัญ การทํางานใดหากขาดเงิน
งบประมาณในการทํางานแลวยอมไมสําเร็จผล M3 วัสดุ (Materials) วัสดุอุปกรณ เคร่ืองอํานวย
ความสะดวกในการทํางานก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหงานตาง ๆ เปนไปดวยความราบร่ืน และ 
M4 ระบบงาน (Management) ระบบงานไดแกโครงสรางในการบริการงาน การแบงสวนงานการ
ประสานงาน เปนระบบการจัดการหรือระบบการบริหารงานจะตองมีระเบียบ มีการประสานงาน
กันอยางดี 
  2.2  ดานการกําหนดกลยุทธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินงาน เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยบรรลุตามเปาหมายในแนวทางเดียวกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เยาวพา เดชะคุปต (2542) ท่ีกลาวไววา หลักการบริหารงาน ผูบริหาร
โรงเรียนจึงตองรูจักกระตุนใหผูรวมงานทุกคนไดใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวรวมกันอยางรอบคอบและมุงอบรมนักเรียนใหรูจักคิดหาเหตุผล 
ฝกฝนความรับผิดชอบ รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนมีจรรยามารยาทและ
วัฒนธรรมอันดีงามสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี หลักการบริหารงานโรงเรียน มีดังนี้คือ 
1) จัดโรงเรียนใหเหมาะสมกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษา 2) วางนโยบาย
การบริหารใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษา 3) การวางแผนงาน
และโครงการบริหารงานโรงเรียน 4) กําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลแตละคนใหชัดเจน 5) การ
ดําเนินงานใดก็ตามตองดําเนินงานดวยความระมัดระวัง และเหมาะสม 6) มีการเตรียมพรอมสําหรับ
เหตุการณพิเศษซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดโดยไมคาดหวัง 7) มีการประเมินผลงานและติดตามโครงการตาง ๆ 
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ในโรงเรียนอยูเสมอ 8) การบริหารงานท่ีดีจะตองมีการแบงสายงานใหรูหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน และ 9) การบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดพัฒนานักเรียน 
และชวยเหลือนักเรียนใหเจริญเติบโตไดท้ังทางสติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย 
  2.3  ดานการกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา การกําหนดแผนงานมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดย
ตองมีการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
จัดเตรียมส่ือ เคร่ืองมือและแหลงคนควาหาความรู ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนนาสนใจตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร ซ่ึงจะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วอรตัน (Worton, 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการ
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ พบวา คุณลักษณะดานวิชาชีพของผูจัดการโรงเรียนประกอบดวย
คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ มีความรูในสาขาวิชาเปนอยางดี มีความสามารถในการวางแผน และการจัด
ระเบียบ ดานความสามารถในการบริหารงาน 
  2.4  ดานการกําหนดรูปแบบการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนพื้นฐาน
การเรียนการสอนในระดับเร่ิมตนทางการศึกษาของเด็ก ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการกําหนด
รูปแบบและ แบบแผนการบริหารหลักสูตรการศึกษาใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับวัยของ
เด็กและเนนเด็กเปนสําคัญ เพื่อใหเด็กไดเกิดการพัฒนาทางการศึกษาไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ มาเซียล (Macie, 2006) ทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
โดยทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูบริหาร
วามีความสัมพันธกันอยางไร พบวา พฤติกรรมผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนการเรียน การสอน 
การนิเทศ วิสัยทัศน และการทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ และพฤติกรรมของผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีวัดดวยความสําเร็จของ
นักเรียน 
  2.5  ดานการกําหนดบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ครู
และบุคลากรผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และดูแลเด็กตองเปน
ผูท่ีมีความขยันอดทน ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก มีการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ผูดูแลเด็กมีความรักเด็ก        
มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ชินสี (2552) ไดศึกษาเร่ือง 
“แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริม จังหวัด
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เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยัง
พบปญหาบุคลากรขาดประสบการณ ระดับการศึกษาคอนขางตํ่า 
  2.6 ดานการกําหนดทักษะฝมือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ครู
หรือบุคลากรที่ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถรอบ
ดาน เพื่อเปนการปูพื้นฐานพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงนับวาเปนส่ิงสําคัญยิ่ง 
เพื่อรสนับสนุน และสงเสริมใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาเร่ือง “ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาบ  อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน” ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ในประเด็นตอไปนี้ เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สงเสริมให
บุคลากรท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง  
  2.7  ดานการสรางจิตสํานึกรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
การมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจะทําใหมีการชักชวนใหชุมชนมีสวนรวม
บริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลสัน (Wison, 2001) ทําการวิจัย เร่ือง การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในรัฐอัลเบอรตา (Alberta) การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.
1994 – 1997 ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเกิดจากผูนําใน
โรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและพัฒนาการส่ือสารผูนํา
ใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนหรืออํานวยความสะดวกผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจ
กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 3. ผลการวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณของบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวา บทบาทผูบริหาร
สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ประกอบดวย บทบาทเปนสัญลักษณของ
องคการ บทบาทเปนผูนําองคการ บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล 
บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาทเปนผูประกอบการ บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน 
บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร และบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารคือ
ผูมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษาท่ีจะเปนผูกําหนดวางแผนหรือส่ังการใดๆ เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนในทุกๆ ดานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ อุษณีย 
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โพธิสุข (2543) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนผู
กุมบังเหียนแหงความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง ผูบริหารจึงตองเขาใจถึงหัวใจของการเรียนรูของ
เด็ก โดยอาจมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) วางนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 2) วางแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใหสอดคลองกับนโยบายหลักท่ีวางไว เชน บทบาทใหมของ
สถานศึกษา บทบาทของครู วิธีดําเนินการ เปนตน 3) สรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูท่ีครบ
วงจร ท้ังวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู แนวทางการจัดหลักสูตรใหมระบบการวัดผล
ประเมินผล การจัดสภาพแวดลอม การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 4) วางระบบมาตรฐาน
การจัดการศึกษา ทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีเด็กตองเรียนรูใหไดมาตรฐานทีเปนท่ียอมรับของระบบ
การศึกษา 5) วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูท่ีชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู ท้ังส่ิงท่ีเปนทักษะพื้นบานสําคัญและส่ิงท่ีเปนความตองการทางการศึกษาของ
นักเรียน ท้ังจากภายนอกและภายในสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ สมมาคูณ 
(2552) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” ผลการศึกษาพบวา ครูมีความคิดเห็นตอ
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน บทบาทเปนผู
ประชาสัมพันธ ท่ีไมมีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในดานการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ จึงไดมอบหมาย
หนาท่ีในการประชาสัมพันธใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการ
ประชาสัมพันธโดยเฉพาะเปนผูดําเนินการในเร่ืองนี้แทน เพราะในปจจุบันมีองคกรและหนวยงาน
เอกชนมากมายท่ีสามารถปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงไดลดบทบาทเปนผูประชาสัมพันธนอยลงตามสถานการณโดยการมอบหมายงานให
ตรงตามความสามารถของบุคคล  
 
5.3  ขอเสนอแนะการวิจัย 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1. ดานบทบาทผูบริหาร ผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา             
ควรพัฒนาผูบริหารในดานบทบาทเปนนักเจรจาตอรอง เพราะมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด เนื่องจาก
ผูบริหารตองเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการฐานะผูเจรจากับบุคคลหรือองคการอ่ืน เพื่อใหการ
ดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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   2. ดานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในดานการกําหนดแผนงานหรือและระบบตาง ๆ 
ในสถานศึกษาดวย เชน ระบบการเงินการบัญชี ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยี เปนตน เพื่อ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   3. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการประชาสัมพันธ 
โดยสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานการประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   1. ควรมีการวิจัยถึงปญหาของผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 เพราะจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีแทจริง
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   2. ควรมีการวิจัยบทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมตัวอยาง
อ่ืนๆ เชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เปนตน เพราะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 มีโรงเรียนในหลายระดับช้ัน ดังนั้นจึงควรดําเนินการวิจัยในทุกระดับช้ัน 
เพื่อใหมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน  
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ตําแหนง อาจารย 
  
 

2. คุณจีราภรณ รอดเช้ือ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  

สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามบทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ซ่ึงมี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ตอนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 
2. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตอบใหตรงกับสภาพความเปนจริงท่ีสุด 
3. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จะนําเสนอโดยภาพรวมไมมีผลกระทบ

ใดๆ ตอการปฏิบัติงานและนําขอมูลไปใชเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธเทานั้น 
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ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจยัสวนบุคคล 
คําชี้แจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย   ใน (  ) หนาขอท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 
1.  เพศ  

(  ) 1. ชาย     (  ) 2. หญิง 
2.  อายุ  

(  ) 1. ตํ่ากวา 30 ป    (  ) 2. 30 – 40 ป 
(  ) 3. 41 – 50 ป    (  ) 4. 51 ปข้ึนไป 

3.  อายุราชการ  
(  ) 1. ตํ่ากวา 6 ป    (  ) 2. 6 – 10 ป 
(  ) 3. 11 – 15 ป    (  ) 4. 15 ปข้ึนไป 

4.  ตําแหนงหนาท่ี  
(  ) 1. ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูบริหาร (  ) 2. พนกังานครู 

5.  ระดับการศึกษา  
(  ) 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี   (  ) 2. ปริญญาตรี 
(  ) 3. สูงกวาปริญญาตรี 

6.  ขนาดของสถานศึกษา 
(  ) 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก (จํานวนนกัเรียนนอยกวา 400 คน) 
(  ) 2. สถานศึกษาขนาดกลาง (จํานวนนกัเรียน 401 – 800 คน) 
(  ) 3. สถานศึกษาขนาดใหญ (จํานวนนกัเรียน 801 คนข้ึนไป) 
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ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับบทบาทผูบริหารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในระดบัปฐมวัย 
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5  

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเหน็ของทาน 
ระดับคะแนน 5 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
ระดับคะแนน 1 หมายความวา ผูบริหารมีบทบาทการปฏิบัติอยูในระดบันอยท่ีสุด 

 

บทบาทผูบริหารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนฯ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (symbolic or figurehead) เปนบทบาทท่ีแสดงถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของผูบริหาร เปนสัญลักษณของหัวหนาในการใชหลักเกณฑเพื่อกําหนดสังคมของ
องคการ แรงจงูใจ กฎหมาย และพิธีการในหนาท่ีตาง ๆ 
1.1  ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการลงนามใน

สัญญาตาง ๆ 
     

1.2 ผูบริหารเปนประธานในการประชุมหรือพิธีการตาง ๆ      
1.3  ผูบริหารเปนตัวแทนของสถานศึกษาในการรวมกิจกรรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
     

1.4 ผูบริหารเปนตัวแทนในการตอนรับแขกผูมาเยี่ยมชม/ดูงาน
ของสถานศึกษา 

     

1.5 ผูบริหารเปนตัวแทนในการประสานความรวมมือกับชุมชน      
2. บทบาทเปนผูนําองคการ (leader) เปนบทบาทความสัมพันธระหวางผูบริหารกับใตบังคับ
บัญชา มุงการอํานวยการ จูงใจ การติดตอส่ือสาร การควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานไปตามแผนท่ี
กําหนดไว ผูบริหารเปนผูกําหนดสภาพตาง ๆ เชน กําหนดงานใหทํา การกระตุน ซักถามใน
กิจกรรมตาง ๆ 
2.1 ผูบริหารใหคําแนะนําเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน      
2.2 ผูบริหารส่ังการ และควบคุมการดําเนินงานเพ่ือใหงาน

เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
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2.3 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 
  

2.4 ผูบริหารสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหใตผูบังคับบัญชามี
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 

  

2.5 ผูบริหารมีการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โรงเรียนกับผูใตบังคับอยูเสมอ 

  

3. บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (liaison) ดวยสถานภาพทําใหผูบริหารสามารถแสดงบทบาท
การติดตอกับผูบริหารระดับเดียวกัน บุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอกองคการเพื่อใหไดขอมูลท่ีจะ
เปนประโยชนตอองคการ 
3.1 ผูบริหารติดตอประสานงานกับผูบริหารหนวยงานอ่ืน หรือ

บุคคล กลุมบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพือ่ใหไดขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอสถานศึกษา 

  

3.2 ผูบริหารเปนผูสรางเครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อ
ประโยชนรวมกันของสถานศึกษา 

  

3.3 ผูบริหารจัดใหมีการสัมมนานอกสถานศึกษาอยูเสมอ เพื่อ
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูรวมงาน 

  

3.4 ผูบริหารประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ท้ังบริเวณใกลเคียงภายใน
เขตพื้นท่ีและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  

4.  บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (monitor) ผูบริหารตองแสวงหาและรับรูขอมูลขาวสารจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดพัฒนาองคการและสภาพแวดลอมขององคการ รับขอมูล
ขาวสารเขามาสูองคการในรูปแบบการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคการ เหตุการณภายนอก
ความคิดเห็นและแนวโนมตาง ๆ ผูบริหารใชขอมูลขาวสารเพื่อตรวจสอบความเปล่ียนแปลง 
วิเคราะหสภาพปญหาและโอกาส 
4.1 ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ   
4.2 ผูบริหารกําหนดเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานตามสภาพจริงและ

หลากหลายวิธี 
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4.3 ผูบริหารแสวงหาความรูจากเครือขาย ความสัมพันธระหวาง

บุคคลอยางสมํ่าเสมอ 
  

4.4 ผูบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยาง
สมํ่าเสมอ 

  

4.5 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชาตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

  

5. บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (disseminator) ผูบริหารตองนําขอมูลขาวสารจาก
ภายนอกเขาสูองคการ และนําขอมูลขาวสารภายในจากผูใตบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งสูคนอ่ืน ๆ 
5.1 ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารภายในแกผูใตบังคับบัญชา

อยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว 
  

5.2 ผูบริหารเลือกพิจารณาขอมูลขาวสารที่ไดรับมาและทําการ
เผยแพรแกบุคคลท่ีเกี่ยวของภายในสถานศึกษา 

  

5.3 ผูบริหารจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 

  

6. บทบาทเปนผูประชาสัมพนัธ (spokesperson) ผูบริหารตองถายทอดขอมูลขาวสารสู
บุคคลภายนอกท่ีหลากหลาย ผูบริหารตองแสดงความสามารถในทางสัมพันธกับชุมชน
ประชาสัมพันธองคการของตนเอง 
6.1 ผูบริหารสามารถถายทอดขอมูลขาวสารของสถานศึกษาสู

หนวยงานภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธสถานศึกษา 
  

6.2 ผูบริหารสามารถรายงานขาวเกีย่วกับการดําเนินงาน 
แผนงาน และนโยบายของของสถานศึกษา 

  

6.3 ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธกบัชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

  

6.4 ผูบริหารสามารถสรางเครือขายการเขามามีสวนรวมเพื่อ
ปองกันช่ือเสียงของสถานศึกษาโดยการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมโครงการตาง ๆ แกชุมชนและผูมี
สวนเกีย่วของ 
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7. บทบาทเปนผูประกอบการ (entrepreneur) ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิมและออกแบบควบคุมการ
เปล่ียนแปลงในองคการ ผูบริหารตองทําการวิเคราะหสภาพปญหาและโอกาสอยางตอเนื่อง เม่ือ
พบสภาพการณท่ีตองปรับปรุงผูบริหารตองกําหนดโครงปรับปรุงโดยจัดลําดับความสําคัญตาม
การตัดสินใจและกิจกรรมตาง ๆ 
7.1 ผูบริหารเปนผูนําและใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน

รูปแบบการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 
  

7.2 ผูบริหารเปนผูควบคุมและออกคําส่ังการเปล่ียนแปลงใน
สถานศึกษา 

  

7.3 ผูบริหารแสดงความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษา 

  

7.4  ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาไดตรงประเด็น   
7.5  ผูบริหารสามารถกําหนดโครงสรางการปรับปรุงปญหาตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

8. บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน (disturbance handler) เปนบทบาทท่ีผูบริหารตองแกปญหา เม่ือ
องคการเผชิญส่ิงรวบกวนหรือความวุนวายท่ีไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล ซ่ึงความวุนวายตางๆ 
มักเกิดจากความขัดแยงระหวางผูใตบังคับบัญชา ความขัดแยงระหวางผูบริหารกับองคกรอ่ืน 
8.1 ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงานอื่น ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

8.2 ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายนอกในสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

  

8.3 ผูบริหารแกปญหาโดยวธีิการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา 

  

8.4 ผูบริหารทุมเทความพยายามท่ีจะขจัดปญหาตาง ๆ อยาง
รวดเร็ว 

  

9. บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (allocator) ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกสวนตาง ๆ ในองคการตามจุดท่ีตองการ ผูบริหารตองควบคุมดูแลระบบโดยอาศัยการ
จัดสรรทรัพยากร 
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9.1 ผูบริหารจัดหาเอกสาร ตํารา หนังสือ ส่ิงพิมพทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับความตองการของครูและนักเรียนเรียนเพ่ือไว
ศึกษาคนควา 

     

9.2 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการบริการดานส่ือวัสดุ อุปกรณ
ท่ีสะดวก เหมาะสม และเพยีงพอแกครูและนักเรียน 

     

9.3 ผูบริหารไดจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูผูสอนและ
นักเรียน 

     

9.4 ผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสมและยุติธรรม 

     

9.5 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการซ้ือวัสดุ ส่ือ และ
อุปกรณ การจดัการเรียนรูอยางเพียงพอ 

     

10. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) ผูบริหารรับผิดชอบในการเปนผูแทนขององคการ
ในฐานะผูเจรจาท่ีสําคัญกับบุคคลอ่ืนหรือองคการอ่ืน เพือ่ใหส่ิงท่ีเปนประโยชนตอองคการ 
ผูบริหารตองกระตุนตนเองอยูเสมอเม่ือองคกรเกี่ยวของกับกิจกรรมการเจรจาตอรองกับองคการ
อ่ืน 
10.1  ผูบริหารเปนผูเจรจาตอรองเพื่อใหไดมาซ่ึงงบประมาณใน

การจัดสรรทรัพยากร 
     

10.2  ผูบริหารมีความสามารถเจรจาตอรองเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการบริหารสถานศึกษา 

     

10.3  ผูบริหารสามารถเจรจาเพ่ือใหองคกรอ่ืนเขามามีสวนรวม
ในการแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน 
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ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 5  

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเหน็ของทาน 
ระดับคะแนน 5 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับนอย 
ระดับคะแนน 1 หมายความวา ผูบริหารมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับนอยท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ระดับความคดิเห็น
5 4 3 2 1

1. การกําหนดโครงสราง (Structure) การจัดระบบระเบียบใหกับบุคลากรเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ี
วางไว โดยการจัดองคกรท่ีดจีะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอน
หรือขัดแยงในหนาท่ี ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
1.1 มีการจัดโครงสรางงานของโรงเรียนออกเปนกลุม ซ่ึงแตละ

กลุมงานสามารถบริหารงานในกลุมของตนไดอยางเต็มท่ี
และสอดคลองกับเปาหมายหลักของโรงเรียน

  

1.2 มีการแตงต้ังหัวหนาในแตละกลุมงาน   
1.3 หัวหนาแตละกลุมจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 

มีวิสัยทัศน มีสายตากวางไกล
  

1.4 มีการจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความสนใจในตัว
เด็กและผูปกครองเสมือนเปนครอบครัวเดยีวกัน

  

1.5 กําหนดใหแตละกลุมงานมีการรายงานผลงานของตนใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนทราบ 

  

1.6 แตละกลุมงานมีสิทธิท่ีจะกําหนดงบประมาณการใชจายเงิน
ของตน โดยมีทีมผูบริหารเปนผูพิจารณาและอนุมัติ

  

1.7 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะตองเขารวมประชุมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  

2. การกําหนดกลยุทธ (Strategy) เปนกระบวนการอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหรูถึงเอกลักษณ จุดเดน 
วัตถุประสงคขององคกร รวมถึงกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอน 
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2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเอกลักษณ หรือ จุดเดนซ่ึงเปนความ
เช่ียวชาญพเิศษของโรงเรียน 

  

2.2 กําหนดเอกลักษณโดยอิงจากความสามารถของโรงเรียนวา
มีคุณลักษณพิเศษในดานใด 

  

2.3 มีการตั้งวตัถุประสงคของโรงเรียนใหสามารถส่ือถึง
เอกลักษณของโรงเรียนซ่ึงจะทําใหผูปกครองเกิดการรับรูถึง
ความเช่ียวชาญของโรงเรียนไดเร็วข้ึน  

  

2.4 มีการจัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของผูปกครอง
ท่ีมีตอศักยภาพในการพฒันาเด็กของโรงเรียนใหมีความ
ชํานาญในเร่ืองใดเปนสวน 

  

2.5 มีการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดานเพือ่รองรับกับกระแส
โลกาภิวัฒน ในอนาคตตองการ 

  

2.6 มีการกําหนดคาเลาเรียนท่ีผูปกครองยอมรับและสามารถ
แขงขันกับโรงเรียนอ่ืนในระดับเดียวกนัได 

  

2.7 มีการกําหนดตัวเลขงบประมาณในการวิจัยและพฒันา
สถานศึกษาและแหลงท่ีมาของความรู สําหรับเด็กท่ีชัดเจน
และแนนอน  

  

3. การกําหนดแผนงานหรือระบบตาง ๆ (Systems) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคตามท่ีกําหนดไวนอกจากการจัดโครงสรางท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธท่ีดแีลว การ
จัดระบบการทํางาน (Working system) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบการวางแผนงาน ระบบ
ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการคาตอบแทน เปนตน 
3.1 กําหนดใหมีทีมผูบริหาร, หัวหนาในแตละกลุมงาน ซ่ึงเปน

การวางแผนงานระยะยาว 5 ป 
  

3.2 จัดทําแผนระยะกลาง 2-3 ป   
3.3 กําหนดแผนปฏิบัติการเปน 1 ปการศึกษา   
3.4 จัดใหมีการประชุม เพื่อวางแผนติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของแตละฝาย 
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3.5 จัดใหมีการควบคุมและติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ทํางาน ต้ังแตบุคลากรในหนวยงานจนถึงผูบริหารโรงเรียน 

  

3.6 มีการจัดต้ังรางวัลพิเศษ เพื่อเปนกําลังใจแกผูท่ีปฏิบัติงานท่ี
ไดบรรลุผลตามเปาหมาย 

  

3.7 สําหรับบุคลากรท่ีทํางานดอยคุณภาพ หรือไมเปนไปตาม
เปาหมายอยูบอยคร้ัง ไดมีการตักเตือน และจําเปนท่ีจะตอง
ตัดคาสวัสดิการตางๆ ท่ีเคยได เพื่อจะไดลดความเฉ่ือยชา
และพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูกับหนวยงานอ่ืนๆ ได 

  

3.8 มีการประชุมใหญในทุกๆ 3 เดือนซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตอง
เขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง 

  

4. การกําหนดรูปแบบการบริหาร (Style) เปนแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในองคกร ซ่ึงผูนําของ องคกรจะมี
บทบาทท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะตองวาง
โครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเช่ือมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณใหเกิดข้ึน 
4.1 ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารงานอยางใกลชิดกับหัวหนาใน

แตละกลุมงาน หรือบุคลากรในโรงเรียน 
  

4.2 ผูบริหารโรงเรียนและหวัหนางานในทุกกลุมงาน ควรให
เกียรติ เคารพ และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในกลุม
งานท่ีตนรับผิดชอบงานอยู  

  

4.3 กําหนดกรอบแนวความคิดหลัก เปาหมายหลัก กําหนด
วัฒนธรรมองคกรและคานยิมท่ีชัดเจน เพือ่เปนแนวทางใน
การแกปญหา 

  

4.4 เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ผูบริหารโรงเรียนไมเพิกเฉยตอปญหา
นั้น  

  

5. การกําหนดบุคลากร (Staff) การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือการมอบหมายงานให
บุคลากรปฏิบัติไดอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนษุยใหไดเขารวมพัฒนาความรู 
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ซ่ึงนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร โดยองคกรจะประสบความสําเร็จ
หรือไมสวนหนึ่งจะข้ึนอยูกบัการจัดการทรัพยากรมนษุย (Human resource management) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากรมนษุยในอนาคต โดย
การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหท่ีอยูบนพื้นฐานของ กลยุทธองคการที่เปนส่ิง
กําหนดทิศทางท่ีองคการจะดําเนินไปใหถึงซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการกําหนดคุณลักษณะ และ
การคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
5.1 ผูบริหารโรงเรียนไดคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีทักษะท่ีปฏิบัติไดจริง และมีคุณวุฒิตามที่
โรงเรียนตองการ 

     

5.2 ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพครู หรือพนกังานใน
แตละกลุมงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนผลดียิ่งข้ึน 

     

5.3 ผูบริหารโรงเรียนจัดใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเขารับ
การอบรม เพื่อใหเขาใจในเปาหมายหลักของโรงเรียน 

     

5.4 ผูบริหารโรงเรียนมีการตดิตามผลงานของบุคลากรท่ีทํา
หนาท่ีทุกกลุมงาน 

     

5.5 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูคัดสรรบุคลากรกอนเปนอันดบัแรก 
โดยกําหนดหลักเกณฑลวงหนาไวสําหรับบุคลากรท่ีจะมา
ทํางานในโรงเรียน  

     

5.6 การแตงต้ังหัวหนาในแตละฝาย จะพิจารณาถึงความรู
ความสามารถเปนส่ิงสําคัญ 

     

5.7 มีการเก็บรวบรวมสถิติเพือ่วัดประสิทธิผลในการอบรมและ
ย้ําเตือนใหตระหนกัในความรูท่ีไดหลังจากมีการอบรมแลว 

     

6. การกําหนดทักษะฝมือ (Skills) เปนการกําหนดทักษะที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ีได ตามหนาท่ี และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ เชน ดานการเงิน ดานบุคคล ซ่ึงคง
ตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพ่ิมเติม รวมไปถึงความสามารถท่ีทําใหบุคลากร
หรือนักเรียนโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมีผลงานท่ีดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน การ
เรียนไดรวดเร็ว
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6.1 ผูบริหารโรงเรียนไดระบุทักษะ หรือความชํานาญท่ีโดดเดน
ของโรงเรียนใหทราบโดยท่ัวกัน 

     

6.2 ทักษะท่ีโดดเดนของโรงเรียน มีการตรวจสอบและพฒันา
ทักษะนั้นๆ อยูตลอดเวลา เพื่อท่ีโรงเรียนจะเปนผูนําในดาน
นั้นๆ เพียงหนึง่เดียว 

     

6.3 โรงเรียนมีการมุงเนน สรางคุณลักษณะท่ีพิเศษใหกับเด็ก
ตรงตามกับเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด  

     

7. การสรางจิตสํานึกรวม (Shared values) คานิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือรวมกนัโดยสมาชิก
ขององคกรท่ีไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวฒันธรรมองคกร รากฐานของวฒันธรรมองคกรก็คือ
ความเช่ือ คานยิมท่ีสรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคกร เม่ือคานิยมและความเช่ือได
ถูกยอมรับท่ัวท้ังองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวฒันธรรมท่ี
เขมแข็ง 
7.1 ผูบริหารโรงเรียนตองรวมกันกําหนดคานิยมรวมของ

โรงเรียน เพื่อเปนปรัชญาพื้นฐานในการทํางานของบุคลากร
ครูและบุคลากรในสวนอ่ืนๆของโรงเรียนไดถือเอาไป
ปฏิบัติ 

     

7.2 ผูบริหารโรงเรียนไดแปรคานิยมรวมท่ีกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร ออกมาเปนรูปการกระทํา อาทิเชน ปรัชญา
ของโรงเรียนและใหบุคลากรนําเสนอผลงานโดยอิงคานยิม
รวม 

     

7.3 ผูบริหารโรงเรียนไดเปนผูนําในการกลาวถึงคานิยมรวมของ
โรงเรียนอยางสมํ่าเสมอรวมท้ังประกาศคานิยมเปนลาย
ลักษณอักษรไวในท่ีตาง ๆ และนําไปย้ําเตือนในการประชุม
ตามวาระท่ีเหมาะสม 

     

7.4 กําหนดคานิยมรวมท่ีมีความเขาใจงาย บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนสามารถรับรูและปฏิบัติตามไดจริง 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง บทบาทผูบริหารท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  

สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5   
 

ดาน ขอท่ี คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวม 
ของคะแนน 

คะแนน 
IOC 

ผลการ 
พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

บทบาทผูบริหาร 1.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.4 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 1.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.5 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 3.1 -1 -1 1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
 3.2 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 3.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.1 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 4.2 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 4.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.3 1 0 1 2 0.67 ใชได 
 6.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 6.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 6.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 6.4 0 1 1 2 0.67 ใชได 
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ดาน ขอท่ี คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวม 
ของคะแนน 

คะแนน 
IOC 

ผลการ 
พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 7.1 0 1 1 2 0.67 ใชได 
 7.2 0 1 1 2 0.67 ใชได 
 7.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 7.4 0 1 1 2 0.67 ใชได 
 7.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 8.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 8.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 8.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 8.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 8.5 -1 -1 1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
 9.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 9.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 9.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 9.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 9.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 10.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 10.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 10.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 

การจัดการเรียนการสอน 1.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 1.7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.4 0 1 1 2 0.67 ใชได 
 2.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 2.6 0 1 1 2 0.67 ใชได 
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ดาน ขอท่ี คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวม 
ของคะแนน 

คะแนน 
IOC 

ผลการ 
พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 2.7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 3.7 0 1 1 2 0.67 ใชได 
 3.8 -1 -1 1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
 3.9 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 4.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 5.7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 6.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 6.2 0 1 1 21 0.67 ใชได 
 6.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 7.1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 7.2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 7.3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
 7.4 1 1 1 3 1.00 ใชได 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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Reliability 
Notes 

Output Created 12-Feb-2014 18:53:19

Comments  

Input Data C:\Users\Administrator\Documents\101 คํานวณ 

SPSS17\2557 พหถุดถอย 160 sets\160 set.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x2.1 x2.2 x2.3 

x2.4 x2.5 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 

x5.1 x5.2 x5.3 x6.1 x6.2 x6.3 x6.4 x7.1 x7.2 x7.3 x7.4 

x7.5 x8.1 x8.2 x8.3 x8.4 x9.1 x9.2 x9.3 x9.4 x9.5 x10.1 

x10.2 x10.3 y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 

y1.6 y1.7 y2.1 y2.2 y2.3 y2.4 y2.5 y2.6 y2.7 y3.1 y3.2 

y3.3 y3.4 y3.5 y3.6 y3.7 y3.8 y4.1 y4.2 y4.3 y4.4 y5.1 

y5.2 y5.3 y5.4 y5.5 y5.6 y5.7 y6.1 y6.2 y6.3 y7.1 y7.2 

y7.3 y7.4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 0:00:00.031

Elapsed Time 0:00:00.031

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

  N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items

.989 83

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

x1.1 314.50 2255.431 .637 .989 

x1.2 314.50 2252.259 .672 .989 

x1.3 314.57 2243.289 .744 .988 

x1.4 314.43 2252.875 .669 .989 

x1.5 314.43 2246.461 .771 .988 

x2.1 314.63 2256.723 .652 .989 

x2.2 314.63 2255.068 .701 .989 

x2.3 314.70 2238.424 .780 .988 

x2.4 314.80 2238.786 .755 .988 

x2.5 314.60 2260.593 .647 .989 

x3.1 314.53 2260.395 .762 .988 

x3.2 314.67 2266.161 .742 .988 

x3.3 314.97 2263.826 .646 .989 

x3.4 314.73 2258.133 .731 .988 

x4.1 314.60 2272.869 .586 .989 

x4.2 314.97 2259.275 .705 .989 

x4.3 314.87 2269.361 .620 .989 

x4.4 314.83 2265.454 .643 .989 

x4.5 314.80 2239.407 .833 .988 

x5.1 314.67 2268.023 .713 .989 

x5.2 314.77 2265.082 .666 .989 

x5.3 314.97 2250.240 .823 .988 
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x6.1 314.53 2261.568 .745 .988 

x6.2 314.50 2261.776 .720 .988 

x6.3 314.60 2268.386 .650 .989 

x6.4 314.53 2264.878 .747 .988 

x7.1 314.47 2283.223 .559 .989 

x7.2 314.50 2286.121 .532 .989 

x7.3 314.73 2252.064 .771 .988 

x7.4 314.73 2260.547 .699 .989 

x7.5 314.63 2249.137 .810 .988 

x8.1 314.57 2268.599 .667 .989 

x8.2 314.70 2264.769 .695 .989 

x8.3 314.77 2267.978 .626 .989 

x8.4 314.67 2267.540 .630 .989 

x9.1 314.70 2258.493 .739 .988 

x9.2 314.70 2243.528 .851 .988 

x9.3 314.67 2267.195 .635 .989 

x9.4 314.70 2265.872 .680 .989 

x9.5 314.83 2260.144 .758 .988 

x10.1 314.67 2251.333 .768 .988 

x10.2 314.67 2252.092 .724 .988 

x10.3 314.67 2252.920 .786 .988 

y1.1 314.57 2262.599 .709 .989 

y1.2 314.73 2251.306 .745 .988 

y1.3 314.60 2256.524 .732 .988 

y1.4 314.63 2253.137 .800 .988 

y1.5 314.73 2260.685 .788 .988 

y1.6 314.80 2264.855 .659 .989 

y1.7 314.53 2265.154 .653 .989 

y2.1 314.73 2258.409 .659 .989 

y2.2 314.80 2255.407 .746 .988 

y2.3 314.80 2250.028 .861 .988 

y2.4 314.73 2251.168 .872 .988 
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y2.5 314.80 2243.752 .816 .988 

y2.6 315.00 2232.828 .849 .988 

y2.7 314.87 2243.844 .802 .988 

y3.1 314.87 2257.292 .745 .988 

y3.2 314.80 2260.303 .721 .988 

y3.3 314.60 2255.766 .706 .989 

y3.4 314.67 2264.161 .677 .989 

y3.5 314.70 2253.872 .802 .988 

y3.6 315.03 2256.240 .706 .989 

y3.7 315.17 2264.351 .586 .989 

y3.8 314.80 2260.786 .591 .989 

y4.1 314.60 2280.317 .557 .989 

y4.2 314.53 2265.844 .684 .989 

y4.3 314.63 2270.033 .652 .989 

y4.4 314.50 2273.776 .590 .989 

y5.1 314.63 2272.171 .729 .989 

y5.2 314.67 2254.575 .860 .988 

y5.3 314.63 2252.723 .853 .988 

y5.4 314.70 2254.562 .792 .988 

y5.5 314.73 2245.651 .779 .988 

y5.6 314.53 2260.809 .712 .988 

y5.7 314.63 2243.206 .844 .988 

y6.1 314.93 2273.099 .640 .989 

y6.2 314.80 2285.476 .582 .989 

y6.3 314.77 2256.806 .830 .988 

y7.1 314.67 2273.816 .676 .989 

y7.2 314.83 2271.316 .693 .989 

y7.3 314.67 2274.575 .611 .989 

y7.4 314.60 2270.317 .667 .989 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
 
ช่ือ-นามสกุล  : นางสาววิไลวรรณ ปูปาน 
วัน เดือน ป เกิด : 7 มกราคม 2525 
สถานท่ีเกิด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถานท่ีอยูปจจุบัน : 8/888 หมู 5 ต.ออมนอย. อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 
ตําแหนงและประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2554 – 2555  : ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย 
 พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน  : ตําแหนง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย 
    
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552 : ปริญญาตรี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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