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 The objectives of this study were to study 1) to study the leadership level 
of the administrators of Nonthaburi Municipality. 2) To study the level of human 
resource management of the child development center under the municipality of 
Nonthaburi 3) To study the relationship between the leadership and the 
management of the child development center in Nonthaburi province. Personnel 
Administration of the Child Development Center of Nonthaburi Provincial 
Municipality. The sample used was the child development center. The instruments 
used in the research were questionnaires for quality of instruments, reliability of 0.67-
1.00, and reliability for the leadership of the child development center was 0.98 and 
the reliability of the management of the child development center was 0.98. The 
statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. And Pearson's 
correlation coefficient. Data were collected from February 2016 to April 2018. 
 The results of research were found that: 
 1. Leadership Center of the Child Development Center Nonthaburi 
Provincial Municipality Overall, it was at a high level. The average score of descending 
order is as follows. The creation of prestige. Motivational And the aspect of 
individuality. 
 2. Human Resource Management Center Nonthaburi Provincial Municipality 
Overall, it was at a high level. The average score from descending order is as follows: 
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planning and positioning Nomination, filling and appointment Discipline and discipline 
And the issue of government. 
 3. Leadership and Personnel Management, Child Development Center It is 
found that, with the overall leadership and human resource management, the Child 
Development Center Nonthaburi Provincial Municipality There was a statistically 
significant positive correlation (r = .72 **) at .01 level.  
Keywords : Leadership, Personnel Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์  อภิชยานุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   
ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางที่ถูกต้องตลอดจนได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียด  
ถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่ างสูงไว้  
ณ โอกาสนี้ 
 ขอบพระคุณ นางกัลยา จุลเดชะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทรานุกูล)  
นายวิบูลย์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง และ นางวัลลา คงธรรม ครูช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนวัดพระเงินผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าแนะน า
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการและ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ เจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยทีไ่ดช้่วยเหลืออย่างดียิ่ง เพ่ือนๆที่คอยให้ก าลังใจเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยมอบให้แด่ บุพการี บูรพาจารย์ 
ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ท าให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความส าเร็จมาเท่าทุก
วันนี้ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคล การท าให้บุคคลมีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลังอันส าคัญใน
การพัฒนาประเทศนั้น ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาช่วยสร้างความรู้ 
ความคิด ทักษะ เจตคติ ให้มนุษย์รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาศัย แล้วน าความรู้
ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น (ภารดี อนันต์นาวี, 2555, 
หน้า 321) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับสภาพสังคมความ
ต้องการของท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็น
สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า ภารกิจที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ ต้องจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อมและมีศักยภาพตามวัย 
การจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเป็นสิ่ งส าคัญยิ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุระหว่าง  3-6 ปี ซึ่งเป็นช่วง
ปฐมวัย เป็นช่วงแรกเริ่มของชีวิตที่มีความส าคัญมาก หากเด็กในวัยนี้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะเจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 1) 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 1.1.1 ควำมเป็นมำของกำรวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ในมาตราที่  7 ข้อที่  5 ความว่า 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มาตราที่ 18 ความว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดในสถานศึกษา 
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ดังนี้ (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน (3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัด
การศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ 
และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัดและมาตราที่ 41 ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในระดับนี้ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้
ระบุว่า เด็กในระดับปฐมวัยทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และได้ก าหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย ไว้ดังนี้ 1) เร่งเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของครูและผู้ดูแลเด็กรวมทั้งการ
จัดหาบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความผิดปกติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้เอ้ือต่อการด า เนินงาน พร้อมทั้งระดม
สรรพก าลังจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน มาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นธรรม และ
รัฐบาลยังได้ก าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 32)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า การศึกษาระดับก่อนชั้นประถมศึกษาเป็น
การศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ซึ่งการจัดการศึกษาให้เด็กระดับก่อนชั้นประถมศึกษานี้ ได้จัดในรูปของชั้นเด็กเล็ก
อนุบาลศึกษาหรือในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมท าให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของ
กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (3 ขวบ) ของส านักงาน 
การประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแล
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รับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้
มาตรฐาน (ธมนวรรณ ผลินยศ, 2553, หน้า 3) 
 1.1.2 ปัญหำกำรวิจัย 

ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
เพราะในการจัดการศึกษา นโยบาย หลักสูตร ความมุ่งหมายทางการศึกษาหรือวิธีการสอนต่าง ๆ นั้ น
สถานศึกษาจะน าไปใช้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น และยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท างาน ไม่สกัดกั้นความคิด และต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการบริหารและพฤติกรรมด้านภาวะผู้น า เพ่ือให้สามารถเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาได้
อย่างสมบูรณ์ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจาก
บุคคลอ่ืน เป็นผู้ท าให้บุคคลอ่ืนวางใจและให้ความร่วมมือความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
อ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายนั้นเป็นภาวะผู้น า (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 1)  

องค์ประกอบของการบริหารองค์กรที่ส าคัญนั้น ประกอบไปด้วย บุคคล ทรัพยากรบุคคลเป็น 
ปัจจัยที่สามารถสร้างประสิทธิผลและสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างแน่นอน ทรัพยากรบุคคล ที่มี
ความส าคัญยิ่งได้แก่ บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้น าที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ กลไก ต่างๆ ของ
การบริหาร  การบริหารการศึกษาในปัจจุบันมีองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กรหรือหน่วยงานหลายๆ 
อย่างที่จะท าให้องค์กรนั้นอยู่ได้ โดยไม่ล้มเหลว แต่มีความเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ที่จะขาดเสียมิได้คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้น า ผู้บริหาร หัวหน้า หรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน และการที่จะน าพาให้องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้ องค์กรต่างๆ ต้องให้
ความส าคัญต่อการ พิจารณาตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพิจารณาก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรอบให้ทุกฝ่ายได้พิจารณา
หลักเกณฑ์และ เลือกสรร เพ่ือให้ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่งและอยู่ภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้อันจะเป็น
หลักประกันที่ ได้มาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามต้องการ เด็กเล็กส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภายใน
สถานที่ต่างๆ ของชุมชน คือ วัด โรงเรียน เทศบาลและอบต. ฯลฯ แต่ในมุมมองของแนวทางการพัฒนา
สังคม การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กสังกัดเทศบาลอาจจะเข้ามาช่วยเสริมและ  กระจาย
โอกาสจากระบบที่มีอยู่ให้เป็นธรรม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ดี ยิ่งขึ้น (ส านัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, 2553, หน้า 27) 
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1.1.3 ควำมส ำคัญของกำรปัญหำกำรวิจัย 
ปัญหาภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีพบว่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกจ านวนมากยังมีปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา บุคลากรในส่วนของครูที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาตรีปฐมวัยไม่เพียงพอและยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  หรือไม่ได้รับ
สวัสดิการอ่ืน ๆ ท าให้ครูขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
พบว่า บุคลากรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง, 
2559, หน้า 68)  

ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลมีความสนใจที่จะท าการวิจัยภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เพ่ือน าผลการศึกษาไป พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีให้มี คุณภาพตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 1.3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับใด 
 1.3.2. การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับใด 
 1.3.3  ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรีหรือไม่ 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสั งกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุ รี 
มีความสัมพันธ์กัน 
 

1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 
อ้างถึงใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 19-21) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าไว้ 4 ด้าน คือ 
1. การสร้างบารมี 2. การสร้างแรงบันดาลใจ 3. การกระตุ้นการใช้ปัญหา 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ส่วนการบริหารงานบุคคล ได้ใช้แนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 50) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารงานบุคคล ไว้ 5 ด้าน คือ 1. 
ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง  2. ด้านการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง  3. ด้านวินัยและการรักษา
วินัย 4. ด้านการออกจากราชการ  และ 5. ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร  
 จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
 

  ตัวแปรที่ศึกษำ                                               ตัวแปรที่ศึกษำ 
             Variable                                                  Variable 
 

                                                       

 

 

 

 
ที่มา : *Bass and Avalio, 1994 อ้างถึงใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 19-21;  
        **กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 50 
ภำพที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นกำรวิจัย 

ภำวะผู้น ำ* (Xtot) 
1. การสร้างบารมี (X1)   
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  
 

 
 

กำรบริหำรงำนบุคคล** (Ytot) 
1. การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง (Y1) 
2. การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง (Y2) 
3. วินัยและการรักษาวินัย (Y3) 
4. การออกจากราชการ (Y4) 
5. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร (Y5) 
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จากภาพที่ 1.1 สรุปกรอบการวิจัยจากการศึกษาภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรีของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 19-
21) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างบารมี  2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา  
และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และแนวคิดการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 50) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการ
วางแผนและก าหนดต าแหน่ง  2) ด้านการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง  3) ด้านวินัยและการรักษาวินัย  
4) ด้านการออกจากราชการ  และ 5) ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

 

1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 302 คน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 2560, หน้า 14) 
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ภาวะผู้น าของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึง
ใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 19-21) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าไว้ 4 ด้าน คือ  

1. การสร้างบารมี  
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การบริหารงานบุคคล ได้ใช้แนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 50) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารงานบุคคล ไว้ 5 ด้าน คือ  
1. ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง   
2. ด้านการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง   
3. ด้านวินัยและการรักษาวินัย  
4. ด้านการออกจากราชการ   
5. ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มตั้งเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

ภำวะผู้น ำ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช้อิทธิพลจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดศรัทธา เกิด
ความยอมรับนับถือ และให้ความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 

กำรสร้ำงบำรมี  หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแต่
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลัก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเข้าใจได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสามารถน าพาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีได้ หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนแม้จะมีโอกาส น าความรู้ใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้กับการท างานอย่างสม่ าเสมอ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ระบุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของอุดมคติ ความเชื่อ
และค่านิยมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของตนเอง  

กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสดงออกถึง
ความสามารถในการวางแผนการท างานโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานกระตุ้นการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความต่อเนื่องและกระตือรือร้นในการท างาน สร้างเจตคติในการท างานที่ดี การ
คิดในแง่บวกในการท างานสร้างความมั่นใจ และสื่อเป้าหมายความส าเร็จที่ผู้บริหารต้องการอย่างชัดเจน 
แสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ สามารถน าพา
ผู้ร่วมงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน สร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานเห็น
คุณค่าของตนเองและผลของการปฏิบัติงาน สามารถก าหนดระบบการท างานและสามารถท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  กำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ความสามารถ
ในการกระตุ้นให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดและเหตุผลที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ สามารถวิจารณ์ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้แนะแนวทางที่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แก้ปัญหาร่วมกัน กระตุ้นให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีการยอมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่ างเต็ม
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ความสามารถ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา โดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเองว่าเป็น
ปัญหา กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการท างานโดยใข้ข้อมูลหลักฐาน 

กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความคิดเห็นเรื่องราวของผู้ร่วมงานด้วยความ
จริงใจ พร้อมทั้งสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ให้ความ
เชื่อมั่นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนสามารถท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จได้ มีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สนใจการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ให้ความส าคัญในการชี้แนะการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคล มีการติดต่อสื่อแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ค าแนะน าและส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาเองและมีการรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ 

กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้  

กำรวำงแผนและก ำหนดต ำแหน่ง หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
ก าหนดแนวทาง นโยบายเรื่องก าลังคนเพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานรวมถึงการก าหนด
โครงสร้างและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

กำรสรรหำบรรจุและกำรแต่งตั้ง หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง มีการสรร
หาโดยขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง มี
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้การบรรจุทันตามเวลาที่ก าหนด คุณวุฒิตรงตามมาตรฐานของต าแหน่ง  
  วินัยและกำรรักษำวินัย หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการด าเนินการ
ทางวินัยต่อบุคลากรที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายข้อพิจารณา ไว้อย่างชัดเจน 
มีกระบวนการลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัย
บุคลากร มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่บุคลากรเป็นประจ า และมีการฝึกอบรมสร้างวินัยให้แก่บุคลากร 
  กำรออกจำกรำชกำร หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดท าขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ต้องมีการพิจารณาให้บุคลากรออกจากราชการ โดยจะมีการแจ้งเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้การสอบ
วินัยกับบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม พร้อมทั้งให้การให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสวัสดิการแก่บุคลากรที่ออกจากราชการ มีการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอโอนย้ายหรือลาออก
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โดยยึดตามระเบียบของทางราชการ และมีการจัดกิจกรรมบ ารุงขวัญให้แก่บุคลากรที่ขอโอน ย้ายหรืออกจาก
ราชการ 
  กำรพัฒนำและธ ำรงรักษำบุคลำกร หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
จัดเตรียมคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากร มีการมอบหมายงานอ่ืนนอกเหนือจากต าแหน่งที่
รับผิดชอบโดยตรง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบอย่างเป็นระบบพร้อมกับ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม การศึกษาต่อ การดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ในการท างานและการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง นายกเทศมนตรีที่มีบทบาทในการก ากับดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์ที่เปิดดูแลเด็กปฐมวัย สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
59 ศูนย ์

 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ผู้วิจัยได้ทราบถึงระดับภาวะผู้น าและการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี 

2. ผู้วิจัยได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

3. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาภาวะผู้น าและการบริหารงานบุคคลมุ่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี สามารถน าผลวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ภาวะผู้น าและการบริหารงานบุคคลมุ่งให้มีประสิทธิภาพได ้



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด

นนทบุรี” ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
 2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
 2.1.2 ความส าคัญของภาวะผู้น า 
 2.1.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
 2.2.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 2.2.4 กระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
2.5 สรุป 
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผู้น า  
 

2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
ผู้น า ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้องค์การมุ่งไปสู่

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น นอกจากผู้น าจะเป็นผู้ที่รับความไว้วางใจจากสมาชิกในองค์การให้เป็นผู้น า
ในการด าเนินการต่าง ๆ แล้วสิ่งส าคัญในตัวของผู้น าที่จ าเป็นจะต้องมี เพ่ือให้องค์การพบกับ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ภาวะผู้น า จากการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความหมายของภาวะผู้น า ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น าไว้
ดังต่อไปนี้ 
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สุลัดดา พงศ์รัตนามาน (2552, หน้า 64) ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถ
และลักษณะของบุคคลที่ใช้อิทธิพลในการดโน้มน้าว ชักจูง เปลี่ยนแปลงการกระท าของบุคคลและ
กลุ่ม ไม่มีการบังคับ แต่กระท าด้วยความเต็มใจและร่วมพลังช่วยกันท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได ้

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2554, หน้า 17) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ
ในการใช้อิทธิพลที่มีต่อการด าเนินงานของบุคคลและกลุ่ม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและมีการ
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนใช้อิทธิพลให้กลุ่มด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของตน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 181) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า
(leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่ม 
ตนกระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 
 สต็อกดิล (Stogdill, 1994 อ้างถึงใน พิชาภพ พันธ์แพ, 2554, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าคือ การริเริ่มและการรักษาความคาดหวังและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

โจเซฟ (Joseph, 2006 อ้างถึงใน นิติพล ภูตะโชติ, 2557, หน้า 232) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมในองค์การ เพราะภาวะของผู้น า จะมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการยอมรับและมีการขยายต่อไป 

ยูค (Yukl, 2010 อ้างถึงใน บุษยา วีรกุล , 2558, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า  คือ
กระบวนการแสดงอิทธิพลเหนือคนอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวกในการทากิจกรรม
และความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือองค์การ 

รีส (Reece, 2011 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า
คือ กระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจและชี้แนะแนวทาง แก่พนักงานให้มีส่วนร่วมต่อ
เป้าหมายเดียวกัน 

นอร์เฮ้า (Northouse, 2016, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือกระบวนการที่บุคคลโน้ม
น้าวกลุ่มบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า เป็นความสามารถของบุคคลในการใช้อิทธิพลจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิด
ศรัทธา เกิดความยอมรับนับถือ และให้ความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การ หรือเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ความส าคัญของภาวะผู้น า 
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 56-59) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น าไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนหรือ

แทนที่การบริหารจัดการ แต่ภาวะผู้น าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการส าเร็จสมบูรณ์
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มากยิ่งขึ้น มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์การในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญพบว่า การบริหารจัดการจะก าหนดทิศทางโดยเน้นที่การ
วางแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แต่ภาวะผู้น าจะเน้นเรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ที่จูงใจและการ
พัฒนากลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการจะเน้นการบริหารงาน 
และการก ากับดูแล การจัดระเบียบงาน การจัดโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานที่
ก าหนด แต่ภาวะผู้น าจะเน้นการสื่อสาร วิสัยทัศน์ การสร้างวัฒนธรรมองค์การมีการก าหนดค่านิยม
หลักเป็นแนวปฏิบัติที่จะทาให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ทั้งผู้น าและผู้ตามจะเป็นผู้คิดวางแผน และเป็นผู้
ปฏิบัติรวมถึงเป็นผู้น าตนเอง ทาให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันการบริหารจัดการจะมุ่งเน้น
ทางด้านวัตถุมากกว่าคน จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้น าจะใช้อ านาจตามหน้าที่ 
สั่งการ บังคับ ตรวจสอบดูแล และผู้ตามมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งจะเน้นการให้รางวัลและ 
การลงโทษ ผู้บริหารหรือผู้น าจะมองว่าตนเองเป็นหัวหน้า เป็นเจ้านายในทางตรงกันข้าม ภาวะผู้น า
จะให้ความสนใจในบุคคล จะมุ่งเน้นในการสร้างแรงจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจผู้อ่ืน จะเน้น
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของอิทธิพลส่วนบุคคล ภาวะผู้น าจะใช้อิทธิพลที่ไม่เน้นการใช้อ านาจ 
การบังคับ ผู้น าจะมีการเพ่ิมพลังอ านาจให้แก่ผู้ตาม ผู้น าจะช่วยจูงใจให้งานน่าสนใจ ท้าทาย และ
ดึงดูดคนให้มาร่วมกันทางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ผู้น าจะพยายามกระตุ้นแรงจูงใจภายในของผู้ตาม 
ไม่เน้นการใช้รางวัลภายนอกและการลงโทษ ผู้น าจะมีงานที่ส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การช่วยให้
ผู้อื่นมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน ผู้น าจะเป็นโค้ช หรือผู้อ านวยความสะดวก ผู้ที่มีภาวะผู้น า
ไม่จ าเป็นจะต้องมีต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการผู้บริหารส่วนใหญ่
จะมีทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน และไม่ค่อยสนใจด้านอารมณ์ แต่ภาวะผู้นาไม่ใช่เพียงแค่ 
การมีทักษะต่าง ๆ แต่ยังต้องมีคุณสมบัติส่วนบุคคลเฉพาะหลายประการที่เป็นนามธรรม มองเห็นได้
ยาก แต่มีพลังอ านาจมาก ผู้น าจะมีจริยธรรมสูงและจะท าสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะท าตามมาตรฐานที่
ผู้ อ่ืนก าหนด ผู้น าจะยึดมั่นในหลักการ มีความกระตือรือร้นความกล้าหาญ ความถ่อมตัว มีการ
ค านึงถึงผู้อ่ืนอย่างจริงใจ มีการรับใช้ผู้อ่ืน รับฟังและเชื่อถือไว้วางใจผู้อ่ืน มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง
คน การบริหารจัดการจะมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพความเรียบร้อย และประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะน า
องค์การให้บรรลุผลส าเร็จในระยะสั้นและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่
ภาวะผู้น าจะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ภาวะผู้น าที่ดีสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าและภาวะผู้น าที่ดีมีความจ าเป็นต่อการน า
องค์การก้าวไปสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิม 

กุลรัศม์ิ สิริกรวุฒิพงษ์ (2553, หน้า 15) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการ
บริหารงาน เพราะผู้น าเปรียบประดุจดวงประทีปน าทางของหน่วยงานหรือองค์กร เป็นสัญลักษณ์เป็น
ตัวอย่าง เป็นตัวแทน และเป็นจุดรวมพลังของบุคลากร จึงเป็นเสมือนหลักชัยในการด าเนินงาน
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โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานโดยส่วนรวม ความสามรถและลักษณะของผู้น า มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของหน่วยงาน 

ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ (2552, หน้า 24) กล่าวว่า ในการบริหารโรงเรียนนั้นบทบาทของ
ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องมี
ความรู้ มีทักษะในการบริหารงานและสามารถสร้างภาวะผู้น าให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไป 

จากความส าคัญของภาวะผู้น าที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสามารถให้ความส าคัญได้
ว่าภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจ าเป็นจะต้องมี เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ทางการศึกษาในองค์กรการศึกษา ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะเป็นผู้วางแผนงาน และจัดการปัญหาที่เข้า
มาเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานและเป้าหมาย 

2.1.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 

19-21) ได้เสนอภาวะผู้น า แบบเต็มรูปแบบโดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น า ตาม
รูปแบบภาวะผู้น า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation leadership) เป็นกระบวนการผู้น า 
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มีศักยภาพมากขึ้น เกิดการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลเกิดกว่าที่คาดไว้ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท า โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 4 ประการ หรือเรียกว่า “4I” 
(Four I’s) คือ 

1. การสร้างบารมี หรือการมีอิทธิพลที่ เป็นอุดมคติ ( Idealized influence or 
charismaleadership: II or CL) หมายถึง การที่ผู้น า ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดล
ส าหรับผู้ตามผู้น าเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายามจะประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น า และต้องการเรียนแบบผู้น า ของเขา
สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้
ตามผู้น า จะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มผู้น า
จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจและความเชื่อมั่นในตนเองความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดี และ
ความมั่นใจของผู้ตาม ท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือบรรลุ เป้าหมายที่
ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น า และพฤติกรรมของผู้น าจะสร้างความมั่นใจในตนเองประสิทธิภาพ
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และความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ เป้าหมายและ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ  

สรุปได้ว่าการสร้างบารมี คือการที่ผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้กับผู้ตาม 
โดยผู้น า เป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้
ร่วมงานกัน ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและ
จริยธรรมสูง ประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม มีความแน่วแน่ใน
อุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดย
อาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation: IM) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในการที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย
และท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น ากระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามในอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัว หรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงให้เห็นความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความ
ผูกพันของตนเองต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการ
คา นึกถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ
ท าให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้ นทางปัญญาช่วยให้จัดการ
อุปสรรคของตนเอง และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  

สรุปได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติโดย
ใช้การที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยจะสร้างความท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น า  จะ
กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น สร้างเจตคติที่ดีและการคิดใน
แง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามในอนาคต ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้
เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของ
ตนเองได ้

3.การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น ามี
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์โดยผู้น ามีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณเก่า ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ มีการจูงใจและ
สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้
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พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ผู้น า มีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิด เหตุผลและไม่วิจารณ์
ความคิดของผู้ตามแม้ว่ามันจะแตกต่างจากความคิดผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่ง
ท้าทายและเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแก้ปัญหา โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุก
อย่างต้องมีทางแก้ไข แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ 
จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถาม
ต่อค านิยามของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการ
พัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สอดคล้องกับ  
ขวัญชัย จะเกรง (2551, หน้า 28) คือการกระตุ้นทางปัญญาหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้ตระหนักและรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขนาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ในการแก้ปัญหา และสนับสนุนให้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น หาเหตุผลในแง่มุมต่าง ๆ มาแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ จนสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ของตนเองและหา
ข้อสรุปที่สร้างสรรค์และดีกว่าเดิม 

สรุปได้ว่า การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตาม 
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ โดยท าให้ผู้ตามต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
ผู้น าจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ให้ก าลังใจผู้ตามหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่ามันจะแตกต่างจากความคิดผู้น า 
ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทายและเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแก้ปัญหา สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไข แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็น
ว่าเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานและแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองในที่สุด 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration : IC) ผู้น า
จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการ
พัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโต
ของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการ
ปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการการแสดงประพฤติของผู้น า แสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตัวเอง
มากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการ
สื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking around) มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็น
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บุคคลทั้งคน (As a hole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการ
ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะนา การสนับสนุนและการช่วยให้
ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 18) ได้กล่าวถึง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized consideration: IC) คือผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า 
ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็น
โค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคนเพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่
เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนา
ศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการการปฏิบัติของผู้น า แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น า มีการ
ส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking 
around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัวผู้น า สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจก
บุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a hole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น า
จะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงาน
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตามเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถผู้น าจะดูแลผู้ตามให้ค าแนะน าการสนับสนุน และการช่วยให้
ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 

สรุปได้ว่าการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะโค้ช 
(Coach)และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ช่วยเหลือ แนะน า 
ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและ
เพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าจะมีการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ตามผู้น าจะ
ดูแลผู้ตามให้ค าแนะน าการท างาน โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารขององค์การร่วมกันให้ความรู้และ

ประสบการณ์โดยการด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งให้ความสนใจในการธ ารงรักษา และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมพูนขึ้น ให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีในการท างาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
หลักประกันให้แก่บุคลากรที่ต้องมีจากการท างาน ด้วยเหตุผลบางประการเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (วณิชยา ภัทรวราเมธ, 2552) 

เปรม สุวรรณกูฏ (2555, หน้า 42) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนที่มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติให้บรรลุเป็นผลส าเร็จ และเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า การบริหารมีความส าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการช่วยก่อให้เกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหาร ดังนั้น งานจะพัฒนาได้จ าเป็นต้องพัฒนาคน พัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยอาศัยเทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่มาท างานให้เหมาะสมกับความสามารถในการท างาน 
และจุดมุ่งหมายของงานนั้น การบริหารบุคคล อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 
สรรหา คัดเลือก พัฒนา ตลอดจนการก าหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ เพ่ื อเป็นการจัดการ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพ่ือให้มีการใช้บุคลากรใน
การท าให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 สมชาย กัลป์ยะกิติ (2550, หน้า 9) ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลว่า คือ การ
จัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การสรรหา การจ้าง การ
โยกย้าย การพัฒนา การฝึกอบรม การให้ประโยชน์ตอบแทนการบริหาร การสร้างสัมพันธภาพกับ
คนงานตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2554, หน้า 47-51) กล่าวว่า การบริหารงาน (Administration) คือ
การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการท ากิจกรรมตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมหรืองานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัย
อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึงตามกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ  Deming มี 4 
ขัน้ตอน คือ 1) การวางแผน 2) การลงมือ 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุงแก้ไข 

ละเอียด พุ่มพู (2552, หน้า 8) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ความต้องการของหน่วยงาน การบ ารุงรักษา การพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงานกล่าวโดยสรุปได้ว่า การ
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บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับตัวบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน การบ ารุงส่งเสริม สมรรถภาพและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนา ตลอดจนการให้พ้นจากงานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยบุคคลในหน่วยงานมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานนานที่สุดเท่าที่
หน่วยงานต้องการ 

สรุปได้ว่า การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าท างาน กระบวนการคัดเลือก กระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการบ ารุงรักษาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ และรวมถึงการหาวิธีการ
ให้บุคลากรในองค์การที่ต้องการพ้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพและสามารถ ท าให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายได้นั้ น 

ตามทฤษฎีองค์การได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญไว้  2 ประการ คือ งานและคน ซึ่ งถือว่าเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญและเป็นหัวใจต่อการบริหารงาน งานเป็นการภารกิจที่ต้องด าเนินการให้
ส าเร็จ แต่วิธีการด าเนินการที่จะให้ภารกิจส าเร็จได้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม คน
จึงปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน ในการท างานจึงต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้
งานมีประสิทธิภาพและด าเนินการไปได้ด้วยดี 

ธงชัย สันติวงษ์ (2553, หน้า 4) กล่าวถึงความส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับคนของผู้บริหาร
ไว้ว่า การที่ผู้บริหารจะท างานในองค์การให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีนั้น ย่อมต้องอาศัยคนเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงจะท าให้ผลงานต่าง ๆ ส าเร็จลงได้จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ศึกษามี
ความเห็นและสรุปได้ว่าในบรรดาปัจจัยที่ใช้พัฒนาประเทศนั้น คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการบริหารของเทศบาล การบริหารจะประสบความส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหาร 
การสรรหาคนที่เหมาะสมกับงานการบ ารุงรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การให้ขวัญและกาลัง
ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นผลดีต่อความส าเร็จ ความเจริญเติบโตและการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่า “คน” 
ส าคัญยิ่งกว่าเงินและสิ่งของมากมายนัก เพราะถ้าคนมีสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะส า เร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและรวดเร็ว 

เปรม สุวรรณกูฏ (2555, หน้า 44) กล่าวว่า การบริหารเกี่ยวกับบุคคลจะต้องด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมพูนและปรับปรุงคุณภาพของงานเพื่อ
ผลงานของสถาบันเอง และทั้ งเพ่ือสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ ปรารถนาจะได้รับ
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ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถท าให้บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตนมี
ความรู้ ความช านาญเพิ่มข้ึน สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ๆ 

พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2555, หน้า 87) สรุปไว้ว่า องค์การใดต้องการที่จะให้
การด าเนินงานบรรลุวัตลุประสงค์ท่ีตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจหรือขวัญในการ
ท างานให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และอุทิศตนเ พ่ือ
ความส าเร็จของงานขององค์การอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งจ า เป็นสาหรับผู้บริหารเพราะ
เมื่อบุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานหรือขวัญในการท างานดีย่อมจะมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพของงานดีขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าบุคลากรในองค์การขาดแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ในงานหรือขวัญในการท างาน ย่อมท าให้ขาดประสิทธิภาพของงานได้ 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (2550, หน้า 41-42) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่า องค์การหรือหน่วยงานใด ๆ จะเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้มาก
น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถ
ของผู้บริหารด้วย หากผู้บริหารสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนได้แล้ว ปัญหาอ่ืน  ๆ แทบจะหมดไป 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดประสิทธิภาพของผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะช่วยแก้และลด
ปัญหาได้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

 1. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็น
สื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
มาท างานในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า มี
ความมั่นคง สามารถพัฒนาและขยายงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 2. ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง น าศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ มีความสุข มีขวัญและก าลังใจ มีความก้าวหน้า พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความส าเร็จ
จากการท างาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าและม่ันคงแล้ว ย่อมส่งผลต่อสังคมให้ก้าวหน้าตามด้วย
เพราะบุคคลมีอาชีพ มีรายได้ จะช่วยพัฒนาระบบสังคมพ้ืนฐานคือครอบครัวให้มั่นคง และขยายไปสู่
ระบบสังคม ชุมชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคลจึงมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาให้บุคคลมีสมรรถนะ 
ความสามารถ และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต 
เพราการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการ
ให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้องค์การ
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เจริญเติบโตและการพัฒนายิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
องค์การและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ ดีต่อกัน หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สมาชิกในองค์การสามารถท างานอย่างมี
จุดหมายและมีความเข้าใจร่วมกันส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ มีส่วนช่วยท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้สังคมสามารถ
แข่งขันกับสังคมอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ยุพิน ก่อศรี (2551, หน้า 24) ได้แบ่งกระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 6 

ประการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลังคน คือ ความพยายามให้มีก าลังคนให้เพียงพอเพ่ือที่จะ

สามารถ ปฏิบัติภารกิจขององค์การให้ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไปในอนาคต 
2. การสรรหาบุคคลเข้าท างาน คือ การค้นหาบุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถใน 

การที่จะสมัครงานในต าแหน่งงานที่ว่างอยูใ่นองค์การ 
3. การคัดเลือก คือ การคัดเลือกผู้สมัคร การสรรหาโดยการทดสอบ การสัมภาษณ์ 

การตัดสินใจเลือก การแนะน างาน และเกณฑ์การคัดเลือกเข้าท างานขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท างานที่
ท าอาจมีลักษณะกว้างไปไม่เจาะจง แต่บางงานต้องมีความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทางและใช้เทคนิคสูงขึ้น 
ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงาน รวมทั้งความส าคัญของงานนั้นด้วย 

4. การปฐมนิเทศ คือ กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะนาพนักงานใหม่ให้รู้จักหน่วยงาน และได้ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ 
ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน เป็นการให้ข้อมูลให้พนักงานได้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการเริ่มท างานระยะแรก ให้เกิดความประทับใจ และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5. การบรรจุแต่งตั้ง คือ การมอบหมายสั่งการให้ข้าราชการมีอ านาจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบในต าแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเงินเดือนตามล าดับ
และมีสิทธิใช้ฐานะในการด ารงต าแหน่งงานนั้น ๆ 

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การท าให้มีความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ ใน 
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หน้า 61) กล่าวถึงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีดังนี ้
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  1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และก าหนดว่าจะบรรจุพนักงานด้วยวิธีที่ดีที่สุดได้อย่างไร 
  2. กระบวนการสรรหาพนักงาน การสรรหาเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์การ การสรรหาที่มีประสิทธิภาพควรน ามา
ซึ่งโอกาสในการจ้างงานต่อความสนใจของบุคคลที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับความ
เฉพาะเจาะจงในงาน 
  3. การคัดเลือกพนักงาน กระบวนการในการคัดเลือกเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคล
ที่ดีที่สุดจากกลุ่มของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีก าหนด 
  4. การปฐมนิเทศพนักงาน การขัดเกลาพนักงานใหม่เริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศ ซึ่ง
เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่พนักงานใหม่ เกี่ยวกับงาน และเพ่ือนร่วมงาน 
  5. การฝึกอบรมและพัฒนา การฝึกอบรมเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่ช่วยให้บุคคลได้รับ 
หรือปรับปรุงทักษะที่เก่ียวข้องกับการท างาน 
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นทางการ และให้ข้อมูลป้อนกลับต่อบุคคลที่ได้รับการประเมินนั้น 
  7. การให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี
นอกจากเป็นการดึงดูดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานแล้ว ยังช่วยรักษาบุคลากรเหล่านี้
ไว้กับองค์การ 
  8. การรักษาพนักงานและการลาออก โดยทั่วไปกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกี่ยวข้องกับการจัดการการเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้ายสับเปลี่ยน การไล่ออก การปลดคนงาน 
และการเกษียณอายุ 
  9. ความสัมพันธ์ของการจัดการแรงงาน ส่วนประกอบสุดท้ายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับบทบาทของการจัดการแรงงาน สหภาพแรงงานเป็นองค์การที่ใช้ในการ
ตกลงกับนายจ้างในฐานะตัวแทนของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน โดยสหภาพจะท าหน้าที่เป็นเสียงให้
สมาชิกในการต่อรองกับนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานตามกฎหมาย 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2554, หน้า 38) ได้สรุปหลักการส าคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่ามี 4 ประการ คือ 
  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  2. การธ ารงรักษาบุคลากร 
  3. การพัฒนาบุคลากร 
  4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 
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 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550, หน้า 50) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
บริหารงานบุคคลไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 
  2. การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 
  3. วินัยและการรักษาวินัย 
  4. การออกจากราชการ 
  5. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่ส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งที่ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบด้วย  
การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง วินัยและการรักษาวินัย การออก
จากราชการ และการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

 2.2.3.1 การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
 สมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 26) ให้ความหมายของการวางแผนและก าหนด

ต าแหน่งไว้ว่า การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ 
นโยบายและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550, หน้า 87) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผนและ
ก าหนดต าแหน่งเป็นการคาดการณ์อย่างเป็นระบบของความต้องการและจัดหาพนักงานในอนาคต
ขององค์การโดยการประมาณการจานวนและชนิดของพนักงานที่ต้องการ การงวางแผนจึงช่วยให้
หน่วยงานจัดบุคคลในองค์การได้เหมาะสมกับเวลาและได้บุคคลที่เหมาะสม 

ธัชชัย จิตรนันท์ (2555, หน้า 93) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ คือ กระบวนการคาดการความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่าต้องการอัตราก าลัง
ประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนอัตราก าลัง ยังรวมไป
ถึงการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวน และประเภทบุคคล
ตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจาเป็นของงาน และต้องพร้อมใช้งานทันที
เมื่อหน่วยงานต้องการ 

สรุปได้ว่า การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีการก าหนดแนวทาง นโยบายเรื่องก าลังคนเพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานรวมถึง
การก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 
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2.2.3.2 การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 
 องค์การที่ดีจะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งเป็น

ส่วนส าคัญที่สุดในองค์การ การสรรหาบุคคลจึงเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
ก าลังคน การคัดเลือกบุคคล การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการบรรจุแต่งตั้งซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 มาราณี สัสดีวงศ์ (2554, หน้า 31) สรุปความหมายการสรรหาบรรจุและการ
แต่งตั้งไว้ว่าเป็นการแสวงหาเพื่อเลือกสรรให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน 

 ธัชชัย จิตรนันท์ (2555, หน้า 99) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรหาบรรจุและการ
แต่งตั้ง คือ กระบวนการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือมาท างานในต าแหน่งงานที่ก าหนดไว้ 

วราพร พรมแก้วพันธ์ (2556, หน้า 48) ได้สรุปว่า การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง
หมายถึง การค้นหาและใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงานที่ดีที่สุดส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการ
กระบวนการและวิธีการสรรหาบุคลากร 

มรกต วัฒนศักดิ์ (2551, หน้า 8) ได้กล่าวว่า การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง คือ
การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยการรับสมัครบุคลากร การประเมินและการตัดสินใจในการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และการจูงใจคนเข้าสู่งาน 

อัมพร เพชรโชติ (2553, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์งานจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะปฏิบัติงาน  

สรุปได้ว่าการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้งหมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่ก าหนดไว้ในแผน
อัตราก าลัง มีการสรรหาโดยขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและมีการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การบรรจุทันตามเวลาที่ก าหนด คุณวุฒิตรงตาม
มาตรฐานของต าแหน่ง 

 2.2.3.3 วินัยและการรักษาวินัย 
 ปราชญา กล้าผจัญ, และพอตา บุตรสุทธิวงศ์ (2550, หน้า 111) กล่าวว่า วินัย

และการรักษาวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน นอกจากนี้
แล้ว วินัยยังหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ
ของวินัยตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 
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 บรรจบ ศรีประภาพงศ์ (2550, หน้า 36-38) ได้อธิบายวินัยและการรักษาวินัยไว้ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้

ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

  (2) ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งยุติเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่าไม่ได้ท าผิดวินัยหรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

  (3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 2. กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  (1) ผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุ และแต่งตั้ง คระกรรมการสอบสวนกรณี มีมูลว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ 

  (2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เสนอผลการพิจารณา ให้อนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษ 

  (3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

  (4) รายงานการด าเนินงานทางวินัย 
 3. การอุทธรณ์ 
  (1) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษายื่นเรื่องอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  (2) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 4. การร้องทุกข ์
  (1) กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราการ

ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 
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  (2) กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยให้ร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  (2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจใน

อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  (3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้

ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
 นวทัศน์ แนวสุข (2553, หน้า 34) ได้อธิบายขั้นตอนการรักษาวินัยไว้ 2 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างให้ข้าราชมีวินัย ได้แก่ การกระท าในทางที่จะจูงใจให้ข้าราชการมี

วินัย เป็นวิธีการรักษาวินัยแบบเสริมสร้าง หรือในทางนิธานเพ่ือให้เกิดอัตวินัย แนวทางในการจูงใจให้
ข้าราชการมีวินัยอาจท าได้โดยการสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมวินัย ซึ่งได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

  (1) ความส านึกในหน้าที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้ข้าราชการต้องท างานตาม
หนา้ที่และต้องรักษาวินัยตามหน้าที่ 

  (2) ความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ และรักษาความรับในราชการ 

  (3) ความรักเกียรติศักดิ์ เป็นปัจจัยที่จะท าให้ข้าราชการรักษาชื่อเสียงไม่
ประพฤติชั่ว ไม่ทุจริต คดโกง หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  (4) ความรักสภาพแวดล้อม เช่น รักงาน รักหน่วยงาน รักผู้บังคับบัญชา รัก
ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตั้งใจท างาน มีความสามัคคีประสานงานช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในหน้าที่ราชการ 

  (5) ขวัญและก าลังใจ เป็นปัจจัยที่จะโน้มน าให้ข้าราชการตั้งใจท าดี ถ้าขวัญ
ไม่ดีหรือไม่มีก าลังใจก็จะไม่อยากท าดี ขวัญและก าลังใจจึงเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย 

  (6) ความร่วมมือร่วมใจ เป็นปัจจัยที่จะท าให้ข้าราชการมีความสามัคคี กลม
เกลียวท างานประสานกัน และท าตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยความตั้งใจดี 

  (7) อุดมคติ ได้แก่ ความคิดที่บุคคลคือเอาเป็นแนวทางด าเนินชีวิตในอันที่
จะให้ได้บรรลุถึงสภาพอันดีเลิศ เน้นความคิดที่จะยึดถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เป็นเป้าหมายในการด าเนิน
ชีวิตหรือในการท ากิจการว่าจะท าเพ่ือสิ่งนั้น เช่น เพ่ือชื่อเสียง เพ่ือประชาชน เพ่ือชาติ เพ่ือ
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ความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น อุดมคติในการท างานเพ่ือสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดให้ข้าราชการตั้งใจ
ท างานอย่างมีวินัยอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ไม่เก และทุ่มเทท างานให้ส าเร็จบรรลุผลตามอุดมคตินั้น 

  (8) ความภูมิใจ เป็นพลังให้ข้าราชการตั้งใจท างานให้ได้ผลดีโดยไม่หวังอะไร
มากกว่าความภูมิใจ ซึ่งจะท าให้มีวินัยในการท างาน 

  (9) ความกลัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกลงโทษ กลัวเสียชื่อเสียง กลัวต่ าต้อย
น้อยหน้าล้าหลังผู้อ่ืน เป็นต้น ความกลัวเป็นปัจจัยที่ท าให้ไม่กล้าท าผิด และส่งเสริมให้ตั้งใจท างาน
ด้วยความอุตสาหะ มุ่งม่ันเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่น่ากลัวนั้น 

  (10) ความละอาย เป็นปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการไม่อยากท าในสิ่งไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมควร หรือต้องท าให้ดี เพ่ือไม่ให้เป็นที่อับอายขายหน้าผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นผลให้มีวินัย 

  (11) ความบริสุทธิ์ใจ เป็นปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

  (12) ความเคยชินต่อการท าในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ชักจูงให้
ท าแต่ในสิ่งที่ถูกท่ีควรเสมอ การท าในสิ่งที่ถูกที่ควรย่อมจะไม่ผิดวินัย 

 2. การป้องกันข้าราชการกระท าผิดวินัย การป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 
ได้แก่ การกระท าในทางท่ีจะขจัดเหตุที่ท าให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย และปกป้องคุ้มครองข้าราชการ
ให้พ้นจากเหตุที่ท าให้กระท าผิดวินัย โดยแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันการกระท าผิดวินัย ได้แก่ 

  (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนแก่ข้าราชการให้ครบถ้วนทั่วถึง 
  (2) ปกป้องคุ้มกันข้าราชการให้พ้นจากอิทธิพลที่บีบบังคับให้กระท าผิดวินัย 
  (3) ดูแลระมัดระวังและช่วยเหลือข้าราชการให้พ้นจากสิ่งชักน าให้กระท าผิด 
  (4) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  (5) จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการจูงใจที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 สรุปได้ว่า วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี

การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายข้อพิจารณา ไว้อย่างชัดเจน มีกระบวนการลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัยบุคลากร มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่บุคลากรเป็น
ประจ า และมีการฝึกอบรมสร้างวินัยให้แก่บุคลากร 
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 2.2.3.4 การออกจากราชการ 
  นิรันดร์ เงินดี (2550, หน้า 26) กล่าวว่า การออกจากราชการ หมายถึง การที่ 
บุคลากรพ้นจากการจ้างเนื่องจากการลาออก การพ้นจากงานชั่วคราวสาเหตุจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
การเกษียณอายุ ทุพลภาพ การไล่ออก การตาย ซึ่งผู้บริหารจะต้อง ใช้วิจารณญาณในการที่จะ
พิจารณาให้พ้นจากงานหรือไม่จะต้องใช้ความเป็นธรรมเพ่ือป้องกัน การกลั่นแกล้ง การเล่นพวกและ
ควรพิจารณาด้วยเหตุและผล เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและ ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

สมชาย กัลป์ยะกิติ (2550, หน้า 30) กล่าวว่า การออกจากราชการ มีสาเหตุอยู่
หลายประการ เช่น การลาออก การเกษียณอายุ การถูกลงโทษทางวินัย การตาย หรือการทุพพลภาพ 
เป็นสาเหตุที่ท าให้บุคลากรต้องพ้นจากงาน ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันใช้
ความรู้ความสามารถในการพิจารณาให้พ้นจากงานด้วยความถูกต้อง แน่นอนด้วยความเป็นธรรม ไม่
ถูกกลั่นแกล้งเพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ให้มีความรู้สึกที่ดี 
ไม่คิดว่าถูกทอดทิ้งไม่เหลียวแล และจะท าให้มีอคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง  

เซากี มะยูโซ๊ะ (2550, หน้า 43-44) ได้ให้ความหมายการออกจากราชการ ว่า การ
ออกจากราชการ เนื่องจากการลา ทุพพลภาพ เกษียณ การตัดสินใจส่วนบุคคลและองค์การ เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากทางวินัย สภาพเศรษฐกิจ หรือเหตุผลส่วนตัว การที่ข้าราชการคนใดคนหนึ่งออกจาก
ราชการไปด้วยความสมัครใจ หรือไม่สมัครใจ การพ้นจากราชการโดยทั่วไปเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
การลาออกจากราชการ การออกราชการเพราะกระท าผิด การออกราชการเพราะลดจ านวน
ข้าราชการ การออกราชการเพราะเกษียณอายุ การออกราชการเพราะเหตุจ าเป็น การออกราชการ
เพราะหย่อนสมรรถภาพ การลาออก การเกษียณอายุ และการลดจ านวนบุคคล 

สรุปว่า การออกจากราชการ หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
จัดท าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องมีการพิจารณาให้บุคลากรออกจากราชการ โดยจะมีการแจ้ง
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้การสอบวินัยกับบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
ยุติธรรม พร้อมทั้งให้การให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสวัสดิการแก่บุคลากร
ที่ออกจากราชการ มีการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอโอนย้ายหรือลาออกโดยยึดตามระเบียบ
ของทางราชการ และมีการจัดกิจกรรมบ ารุงขวัญให้แก่บุคลากรที่ขอโอน ย้ายหรือออกจากราชการ 

 2.2.3.5 การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
 มาราณี สัสดีวงศ์ (2554, หน้า 43) ได้สรุปความหมายการพัฒนาและธ ารงรักษา

บุคลากรไว้ว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด า เนินการส่งเสริมที่จะให้พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถทัศนคติและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งที่สูงต่อไป 
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วราพร พรมแก้วพันธ์ (2556, หน้า 51) ได้สรุปความหมายการพัฒนาและธ ารง
รักษาบุคลากรไว้ว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ใช่ เรื่องของการให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษา และการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการหาวิธีที่จะดึงเอาศักยภาพของบุคลากร
ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านั้นไว้กับ
องค์การได ้

พยอม วงศ์สารศรี (2551, หน้า 166) ได้กล่าวว่า การพัฒนาและธ ารงรักษา
บุคลากรหมายถึง การท าให้มีคุณภาพมากขึ้น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคือ การด าเนินการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถและทัศนะที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจต่อองค์การ 

มรกต วัฒนศักดิ์ (2551, หน้า 23) ได้กล่าวว่า การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร
หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจูงใจ การให้ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการ การรักษาวินัยและ
การลาหยุดเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วิโรจน์ ลักขณาอดิสร (2550, หน้า 9) กล่าวว่า การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร
นั้นมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาภาวะผู้น าความคิดสร้างสรรค์ ระบบ
ความคิด และพฤติกรรมในการท างาน การพัฒนาเป็นสิ่งที่องค์การจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร ที่จะส่งผลกับองค์การในลักษณะ
สะสม และให้ผลต่อองค์การในระยะยาวเช่นกัน 

ทัศนันท์ ชุ่มชื่น (2554, หน้า 68) ได้กล่าวว่า การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร
หมายถึง การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ เกิดขวัญและ
ก าลังใจที่ดี พึงพอใจที่จะอยู่และท าประโยชน์ให้องค์กรต่อไปนานที่เท่าที่จะท าได้ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

สมิต สัชฌุกร (2558, หน้า 18) อธิบายว่า การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
มีคุณค่าเป็นพิเศษ ท าให้องค์กรมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถและความช านาญจัดเจนเพ่ิมจ านวนมา
ขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ลดอัตราการเข้าออกงาน ท าให้ไม่ต้องมีภาระในการสอนงานบุคลากรใหม่ เกิดทีมงานที่
มั่งคงมีความรักความผูกพันและเข้าใจกัน บุคลากรจะมีทักษะในงานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหน้าที่งาน
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้มากกว่าบุคลากรที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้งาน ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานหรือมีปัญหาน้อยมาก เพราะบุคลากรมีความช านาญมากกว่าบุคลากรเข้าใหม่ องค์การจะ
เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีบุคลากรที่รู้งานเป็นงานมีความช านาญ สามารถคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในงานใหม่ ๆ ได้ ท าให้สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดีได้อย่างสม่ าเสมอ ไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง
ใหม่อยู่ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ไม่เกิดความติดขัดหยุดชะงัก 
งานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรรักงานที่ท าและองค์กร เป็นการ
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เตรียมก าลังคนส าหรับอนาคต ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเพราะมีบุคลากรที่ทางานอยู่ในองค์กรเป็น
เวลานาน แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีความอบอุ่นมั่งคง เป็นผลให้มีผู้ต้องการมาสมัคร
งานใหม่มากโดยอาศัยบุคลากรเก่าช่วยแนะน ากันมา 

สรุปได้ว่าการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร หมายถึง การที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีการจัดเตรียมคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากร มีการมอบหมายงานอ่ืนนอกเหนือจาก
ต าแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบอย่างเป็น
ระบบพร้อมกับสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม การศึกษาต่อ การดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในการท างานและการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 2.2.4 กระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ได้ก าหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่ เหมาะสมและเป็นธรรม 
กระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งข้ันตอนได้ ดังนี้ 

1. การวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภท และสาย
งานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ใน
ระดับเดียวกัน โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย โดยมาตรฐานด้งกล่าวจะต้องไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานที่ ก.พ.ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
  2. การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและ
ค านึงถึงความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มี
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
(1) หลักสูตรการสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ ภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
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(2) การก าหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

(3) ผู้ สมั ครสอบแข่ งขั น ในต าแหน่ งใดต้องมี คุณ สมบั ติทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานของต าแหน่งนั้น การด าเนินการสอบแข่งขันให้
ด าเนินการเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
การประกาศผลการสอบให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืน ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการสอบเทียบเท่ากับมาตรฐาน
ของ ก.พ. มาบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วน
ราชการนั้น และเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
และต้องเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เว้นแต่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

การคัดเลือกให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและต้องเป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น การด าเนินการคัดเลือกอาจจะ
กระท าโดยการสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือทดลองการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างก็ได้ และให้น าความในข้อ 9 (2) และข้อ 9 วรรคสองมาใช้บังคับในกรณีดังกล่าวด้วย การ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช านาญการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จา
เป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค านึงมาตรฐานที่ ก.พ.ก าหนดด้วย 
  การบรรจุแต่งตั้ง การบรรจุแต่งตั้งใดด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด 
ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความ
จ าเป็นอ่ืนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

(1) ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่การขึ้นบัญชี 
(2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
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(3) กรณี อ่ืนตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายหรือตามมาตรฐานทั่ วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3. วินัย และการรักษาวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒ นาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและดาเนินการทางวินัยแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหากระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้การลงโทษทางวินัยไม่
มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยให้สอบสวน เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเว้นแต่เป็นกรณีที่ ไม่
จ าเป็นต้องสอบสวน ซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรมและจะสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาก็ได้ การสอบสวนตามวรรคหนึ่ งอย่างน้อยต้องมี
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพ่ือให้ผู้ถูก
กล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา และการใช้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาน าที่ปรึกษาหรือ
ทนายความเข้าฟังในการชี้แจง หรือให้ปากค าของตนกระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดย
อคติหรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ท า เป็นค าสั่งใน
ค าสั่งลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริง พฤติการณ์การกระทาผิด ข้อกฎหมายและข้อพิจารณา ทั้งนี้ให้ระบุ
สิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์ไว้ในคาสั่งลงโทษด้วย 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวว่ากระท าหรือละเว้นกระท าการใดที่พึงเห็น
ได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือ
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสือ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้
ภายหลังผู้นั้นจะลาออกจากราชการเพราะตายก็ให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาและดาเนินการทางวินัย
ต่อไปได้ เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
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เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินทางการวินัยหรือสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่นออกจาก
ราชการไปแล้ว ให้มีการรายงานการดาเนินการทางวินัย หรือการสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืน ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นนั้นดาเนินการทางวินัยต่อไปได ้

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้หลักเกณฑ์และ
วิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่องสิทธิในการ
อุทธรณ์ สิทธิ์ในการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ด้วยเหตุอันสมควร สิทธิในการชี้แจงหรือแถลง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น สิทธิการถอนอุทธรณ์และการก าหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืนผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมานั้นแต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือได้ใช้สิทธิอุทธรณ์แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ผู้นั้ นมีสิทธิอุทธรณ์ หรือมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปได้แล้วแต่กรณี 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับ
ข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

4. การออกราชการ การออกจากราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากเป็นไป
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ แล้วพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก และได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม 

  5. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร  
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การโอนย้าย การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน
ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ สามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่
ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนซึ่งไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง หรือ
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น อาจท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้บริหารท้องถิ่น
หรือมีอ านาจตามกฎหมายที่จะรับโอนทาความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานสังกัดเดิมแล้วเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

การรับโอน ให้รับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม เว้นแต่การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลา
ราชการของผู้ที่โอนมาในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน เป็นเวลา
ราชการในสังกัดใหม่ด้วย 

การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปด ารงต าแหน่งใดให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน เว้นแต่กรณี
การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นและเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมและประวัติการปฏิบัติราชการ ตลอดจนประโยชน์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับการเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
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ระดับที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด า รง
ต าแหน่งนั้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนขั้น
เงินเดือน พัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและมีหน้ าที่
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอ
ค าปรึกษาด้วย 

การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้ค านึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละต าแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่
รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราเงินเดือน อัตรา
เงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจ า
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณีโดยอนุโลมให้มีการจัด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญและ
แรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างได้ต่ ากว่าที่สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นพิเศษอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 สรุปว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง วินัยและ
การรักษาวินัย การออกจากราชการ และการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามชั้นตอน
ของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาเด็กในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
นโยบาย โดยจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่ งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อมและมีศักยภาพตามวัย 
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กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง 
สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอน
ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/ 
มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 
ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิง, ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคตการพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาจึงนับเป็น
ภารกิจที่ส าคัญหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนักและให้ความสนใจเพ่ือให้การพัฒนาเด็กเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
เด็กตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตามทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาล หรือเมือง
พัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพและได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 2) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมี
คุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไปส าหรับมาตรฐานดังกล่าวได้รวบรวมและจ าแนกออกเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 5 ด้าน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 2-5) 

 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการเป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เช่น 
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก เป็น
ต้น 
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2. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ดังนี้ 

2.1 ด้านอาคาร สถานที่ เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จ านวนชั้นของอาคารทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่างตลอดจนพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

2.2 สิ่งแวดล้อมเป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง สภาพแวดล้อมและมลภาวะ เป็นต้น 

2.3 ด้านความปลอดภัยเป็นการก าหนดมาตรฐานที่เกีย่วกับความปลอดภัย 
เช่นการก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นต้น 

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ 
คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ 12 ประการคุณลักษณะตามวัย ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการจัดการกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก เป็นต้น 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนเป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎร ในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชนหรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 

5. ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
5.1 งานพัสดุ เป็นการจัดท า จัดซื้อ จัดหาและจ าหน่ายทะเบียนพัสดุ 

รวมทัง้เสนอความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
5.2 งานธุรการ และสารบรรณ ได้แก่ การจัดท าข้อมูลสถิติ จัดท าทะเบียน

หนังสือรับ-ส่ง การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดท าประกาศและค าสั่ ง การจัดท าทะเบียน
นักเรียนการรับสมัครนักเรียน 

5.3 งานการเงิน ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การท าบัญชีการเงิน การเบิก
จ่ายเงินซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ-จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ดังนั้น การจัดการศึกษาของท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านและ
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เตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่ จะเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง 
รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชนหรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 อุดม พินธุรักษ์ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก มีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน  

 ปราณี แก้วสุวรรณ (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการ
ส่งเสริมผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความสัมพันธ์
เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ อยู่ในระดับมากส่วนด้านที่อยู่ในล าดับสุดท้าย คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมาก แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเป็นรายด้านของแต่ละด้าน มีประเด็นที่
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องน าไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นดังนี้ 1) ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารควรสร้างความเข้าในเรื่อง กฎหมายระเบียบปฏิบัติ ให้มีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร สร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหารศูนย์ฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมท างานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารควรการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ให้ความใกล้ชิด ดูแลการ
ท างาน ช่วยแก้ปัญหา ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานยกย่องชมเชย พิจารณาความดีความชอบ 3) ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาผู้บริหารควรส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มี
การประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา สม่ าเสมอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ฟังเหตุผลที่เกิดขึ้น แล้วหาข้อสรุปในการท างาน ติดตามประเมินผล 4) ด้านการ
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ค านึงถึงความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง  ๆ 
ผู้ร่วมงานสามารถเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเหตุผล ซึ่งกันและกันได้ข้อสรุปแล้วงานให้สมเหตุผล 
โดยให้อยู่ในกรอบของระเบียบกฎหมาย รวมถึงยึดหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4 

สิริวุฒิ อินธิพันธ์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าศูนย์กับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าศูนย์กับประสิทธิผลการ บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมา
คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลและ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจตามล าดับ 

 จุมพร พัฒนะมาศ (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดอยู่ในระดับมาก 

 กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากคือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในอันดับสูงสุด 
รองลงมาคือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี ตามล าดับ 

 พิทักษ์ชัย สนสูง (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้อ านวยการโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย  โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามล าดับ 

 มูนาดียา วาบา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านบุญบารมี ตามล าดับ 

 2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
ลาคิน (Lakin, 1992) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนก่อน

ประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาท งานในหน้าที่ที่รับชอบมากมาย ได้แก่ การสื่อสารกับ
ครูและผู้ปกครอง การบริหารงานบุคคล การหางบประมาณสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 

แบส , อโวลิ โอ  และเบบ  (Bass, Avolio, & Bebb, 1994) ได้ ท าก ารศึ กษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินภาวะผู้น าตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับต้นประเมินผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับกลางประเมิน
ผู้บริหารระดับสูงผลการศึกษาพบว่า การแสดงภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิง
จัดการของผู้บริหารระดับกลางมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงภาวะความเป็นผู้น า การ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงจัดการของผู้บริหารระดับสูงการแสดงภาวะความเป็นผู้น า การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงมีระดับสูงกว่าผู้บริหารระดับกลางและการแสดงภาวะความเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลิกภาพที่น่านับถือการยอมรับความแตกต่างของบุคคล การกระตุ้นให้
ผู้ตามใช้สติปัญญา และการแสดงภาวะผู้น าเชิงจัดการในด้านการให้รางวัลตาม สถานการณ์ของ
ผู้บริหารระดับสูง ตามความคาดหวังของผู้บริหาร ระดับกลาง มีระดับสูงกว่า การรับรู้ ส่วนการจัดการ
โดยยึดกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงตามความคาดหวังมีระดับต่ ากว่า การรับรู้ 

เทรซี (Tracy, 2004) ได้ศึกษา ลักษณะภาวะผู้น าในการบริหารของประธาน
กรรมการบริหารของบริษัทกับการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาธิการเขตและ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทแห่งนั้นมีภาวะผู้น าในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาและเป็นนักประชาธิปไตย การศึกษามีลักษณะ มุ่งงานและมองตัวอย่างในฐานะผู้ริเริ่ม
มากกว่า ผู้ตอบสนอง อย่างไรก็ตามศึกษาธิการเขตนั้ นจะได้รับความกดดันจากกลุ่มตัวอย่างที่
เกีย่วข้องในชุมชนมากกว่า และมีความจ าเป็นต้องยืดหยุ่นวิธีการบริหารมากกว่า ผู้วิจัยได้อธิบายผลว่า 
ศึกษาธิการและประธานกรรมการการบริหารของบริษัทสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ในด้านการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจพนักงาน และมอบอ านาจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มใช้วิธีการตัดสินใจ 
จากคณะกรรมการบริหารเช่นเดียวแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างทั้งสองไม่เห็นด้วยว่า ลักษณะภาวะ
ผู้น าของตนเองจะใช้แทนกันได้ 
  ฟิลล์ตัน (Felton, 2005) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจัดการ และ
ภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา
กับความพึงพอใจในงานของครู โดยท าการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 55 แห่งและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 31 แห่ง ของรัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi) ใช้ตัวอย่างซึ่งเป็นครูร้อยละ 10 
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ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 590 คน และใช้สอบถาม MLQ เป็นเครื่องมือในการวิจัยผลการศึกษา 
พบว่าผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าผู้บริหารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 เจริญจิตร คงเพ็ชรศรี (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านการออกจากราชการ
ตามล าดับ   

 วัลลภ ขวัญมา (2557) ได้ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับประสิทธิผลมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน รองลงมาคือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และน าผลการประเมินไปใช้ 

 สุธีรา สู้ภัยพาล (2558) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตาม
การรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวม 
มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ และด้าน
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

 วรรณา แช่มพุทรา (2559) ได้ท าการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านการ
จ่ายค่าตอบแทน 

 วรรณยุพา ต้นมณี (2559) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในเครือข่ายโรงเรียนที่ 20 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 20 สังกัด
กรุงเทพมหานครพบว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่  20 สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  
การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การประกันคุณภาพบุคลากร การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การลาและการออกจากราชการ และ วินัยและการรักษาวินัย 

 สุรศักดิ์ ทองแท้ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคล ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ คือ 1) การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง3) วินัยและการรักษาวินัย 4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และ 5) การออกจากราชการ ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคลองแสน
สุข (สิทธิไชยบ ารุง) ได้แก่ โรงเรียนควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนอัตราก าลั ง ควรจะมี
การบรรจุบุคลากรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรมีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานใน
รูปแบบเดียวกันควรจัดท าโครงการพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนา ในรูปแบบ ต่างๆ ให้
มากขึ้น ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยให้แก่ครูและบุคลากรอยู่เสมอ ควรมีการ
ด าเนินการทางวินัยครูอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีความผิดชัดแจ้งและควรเปิดโอกาสให้ครูได้ร้องทุกข์ 
กรณีเม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรม 

2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
บัตเลอร์ (Butler, 2001) ได้วิจัยเรื่องบทบาทหน้าที่การบริหารงานบุคลากร ด้าน

การรับสมัครการคัดเลือกครูในรัฐเซาท์ คาโรไลนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาบทบาทหน้าที่การ
บริหารงานบุคคล โดยศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ และการคัดเลือกครู รวม 4 ด้าน ความถี่ของการปฏิบัติ
หน้าที่ความรู้ ความช านาญในหน้าที่ การยอมรับงานในหน้าที่และความต้องการฝึกอบรม ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้บริหารที่มีเพศ 
เชื้อชาติ การศึกษาและประสบการณ์ การแตกต่างกัน 



42 
 

ไมเออร์ (Meier, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในรัฐ
แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ พบว่า การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร การพัฒนาบุคลากรต้องจัดอบรมให้ความรู้ หลักการและวิธีการ
ท างานให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาระบบการท างานเป็นทีม ปรับปรุงระบบ
การท างานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การไกล่เกลี่ยปัญหาด้านบุคลากรนั้น การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้ดี ผู้บริหารต้อง
สร้างควงามศรัทธา และความจริงใจต่อบุคลากรและใช้ระเบียบวินัยในการไกล่เกลี่ยปัญหาด้าน
บุคลากรอย่างเหมาะสม 

 แบลงส์ (Blank, 2002) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบของงานส าหรับผู้ท าหน้าที่การ
บริหารบุคคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐนอร์ธคาโรไลนา สหรัฐอเมริกา พบว่า การ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนอยู่ในช่วงของการพัฒนา แต่ยังล้าหลังกว่าการบริหารบุคคลของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ถึงแม้บุคคลที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคคลจะมีความรู้สูงก็ตามแต่ในด้านวิชาการ
แล้วยังไม่มีความพร้อม จึงต้องมีการฝึกทักษะ ความช านาญการฝึกอบรมในลักษณะการศึกษาในและ
นอกโรงเรียน การบริหารบุคคลในโรงเรียนต้องมีการก าหนดความจ าเป็นล าดับก่อนหลังโดยเฉพาะใน
เรื่องของงบประมาณการวางต าแหน่งงาน ถ้าอาศัยรูปแบบการพัฒนาองค์กรในภาคเอกชนเป็น
ตัวอย่างจะสามารถด าเนินงานไปได้อย่างดี 

 

2.5 สรุป 
 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของ เป็น
สิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจ าเป็นจะต้องมี เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จทางการศึกษาใน
องค์กรการศึกษา ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะเป็นผู้วางแผนงาน และจัดการปัญหาที่เข้ามาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานและเป้าหมาย ประกอบด้วย การสร้างบารมี การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการบริหารงาน
บุคคลก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรที่จะต้องด าเนินการในกระบวนการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง วินัยและการ
รักษาวินัย และการออกจากราชการเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร ถ้ากระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท าได้ดีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก็จะท าให้บุคลากรมีสมรรถนะใน
การท างานที่ดี ส่งผลให้ผลการด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
บริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยโดย ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสาร 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากเอกสารมาเป็นข้อมูลในการสร้างกรอบ
แนวคิด และสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิจัย จึง
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 วิธีกำรและขั้นตอนในกำรวิจัย 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและ
ระเบียบ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสาร ต ารา กฎระเบียบ ข้อมูลวรรณกรรม สถิติต่าง ๆ รายงานการวิจัย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในการจัดท าโครงร่างการวิจัย เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
และน าไปทดลองกับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 
3.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัย และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 กำรออกแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแบบแผนของการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, no experimental 
case study) 
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐำน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง 

  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่เกิน 30 ปี 
2) 31-40 ปี 3) 41-50 ปี และ 4) 51 ปีขึ้นไป  
  1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก ่ต่ ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี  
  1.4 ต าแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบัน  หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ครูผู้สอน 
  1.5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง หมายถึง ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่เกิน 5 ปี 2) ระหว่าง 5-10 ปี  และ 3) มากกว่า 
10 ปีขึ้นไป 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรีของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน พงษ์ธวัช ตั้งฆีฆะรักษ์ , 
2558, หน้า 19-21) ประกอบด้วย 1) การสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 3. ตัวแปรที่ศึกษำ (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 50) ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 3) วินัยและการรักษาวินัย 4) การ
ออกจากราชการ และ 5) การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 1. ประชำกร 
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี จ านวน 302 คน ข้อมูลปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปีการศึกษา 2560)  
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified style 
random sampling) จ าแนกตามเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 17 แห่ง และค านวณกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากร เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample random sampling)  กับ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
ดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของบุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำล
จังหวัดนนทบุรี จ ำแนกตำมเทศบำลในจังหวัดนนทบุรี 

 

เทศบำลในจังหวัด
นนทบุรี 

จ ำนวน 
ศูนย ์

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
หัวหน้ำ ครู รวม หัวหน้ำ ครู รวม 

นครนนทบุรี 12 12 45 57 6 26 32 
นครปากเกร็ด 11 11 34 45 6 20 26 
เมืองบางบัวทอง 2 2 11 13 1 6 7 
เมืองบางกรวย 7 7 25 32 4 14 18 
เมืองบางศรีเมือง 1 1 8 9 1 5 6 
เมืองพิมลราช 3 3 20 23 2 12 14 
ต าบลบางม่วง 1 1 5 6 1 3 4 
ต าบลบ้านบางม่วง 2 2 5 7 1 3 4 
ต าบลบางใหญ่ 1 1 4 5 1 2 3 
ต าบลศาลากลาง 2 2 6 8 1 3 4 
ต าบลเสาธงหิน 4 4 20 24 2 12 14 
ต าบลบางเลน 1 1 5 6 1 3 4 
ต าบลบางสีทอง 2 2 10 12 1 6 7 
ต าบลบางพลับ 1 1 5 6 1 3 4 
ต าบลปลายบาง 6 6 25 31 3 14 17 
ต าบลไทรน้อย 1 1 5 6 1 3 4 
ต าบลไทรม้า 2 2 10 12 1 6 7 

รวม 59 59 285 302 34 141 175 
  

  ที่มา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2560)  
 

 
 
 
 



47 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง จ านวน 5 ข้อ 
ลักษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างถึงใน พงษ์ธวัช 
ตั้งฆีฆะรักษ์, 2558, หน้า 19-21) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเป็นเครื่องมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามถึงภาวะผู้น า 4 ด้าน คือ การสร้างบารมี 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน ภัทราพร 
เกษสังข์, 2549, หน้า 117) มี 5 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การตอบ ดังนี้  
 5 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติมากที่สุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, 
หน้า 50)  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามถึงการ
บริหารงานบุคคล 5 ด้าน คือ การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง วินัย
และการรักษาวินัย การออกจากราชการ  และการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน ภัทราพร 
เกษสังข์, 2559, หน้า 117) มี 5 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การตอบ ดังนี้  
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 5 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติมากที่สุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                             มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและการ
บริหารงานบุคคล 
 2. แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความ
เห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาใน
ด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถามรูปแบบของแบบสอบถามตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะพิจารณาปรับแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
(Rovinelli and Hambleton, 1977, อ้างถึงใน พัทธ์สิตา มีบุญ, 2553, หน้า 5)  
 การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยโดยให้
เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ  
   ให้คะแนน   0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ  
   ให้คะแนน  -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้วิจัยได้น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คนมาค านวณค่า IOC เป็นรายข้อและคัดข้อ
รายการที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 



49 
 

1.00 แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถน าไปทดลองใช้ (try 
out) ได ้
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับ บุคลากรศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach 
อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 90) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น า
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.98 และค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
ในภาพรวมมีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.98  
 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี 
 3.4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีแต่ละแห่งด้วยตนเอง และด าเนินเก็บแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง 
 3.4.3 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 175 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 3.4.4 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทุกชุด 
 3.4.5 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 
 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา น ามาลงรหัส แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไป
ค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค า
บรรยาย 
 2. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและข้อค าถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณค่าทางสถิติ ดังนี้  

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและราย
ด้าน และรายข้อ โดยก าหนดการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 103) 

4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี                
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและราย
ด้าน และรายข้อ โดยก าหนดการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 103) 

4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
                                      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550, หน้า 144) 

ค่า r = 0.81 – 1.00  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
ค่า r = 0.61 – 0.80  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
ค่า r = 0.41 – 0.60  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ค่า r = 0.21 – 0.40  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า 
ค่า r = 0.01 – 0.20  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
หาก r มีค่าเป็น บวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวกหรือ

สัมพันธ์กันในทางเดียวกัน 
หาก r มีค่าเป็น บวก (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบหรือสัมพันธ์

กันในทางผกผัน 
  

3.7 สรุป 
 
 สรุปการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี, 2) เพ่ือศึกษาระดับการ
บริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น ากับ
การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแสวงหาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จ านวน 302 คน 
การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified style random sampling) 
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โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
175 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
 ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient )  วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา “ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลจังหวัดนนทบุรี”โดยส่งแบบสอบถามไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
โดยมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 175 คน ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 175 ฉบับ จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ซึ่งน ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Xtot แทน  ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 X1 แทน การสร้างบารมี 
 X2  แทน  การสร้างแรงบันดาลใจ 
 X3 แทน  การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
 X4 แทน    การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 Ytot แทน    การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 Y1  แทน การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 
 Y2  แทน  การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 
 Y3  แทน  วินัยและการรักษาวินัย 
 Y4  แทน    การออกจากราชการ 
 Y5 แทน    การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

          x ̅  แทน ค่าเฉลี่ย  
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
p  แทน ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 0 0.00 
หญิง 175 100.00 

รวม 175 100 
อาย ุ   
ต่ ากว่า 30 ปี 25 14.28 
ระหว่าง 30 – 40 ปี 82 46.86 
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 68 38.86 

รวม 175 100 
ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 1.71 
ปริญญาตรี 116 66.29 
สูงกว่าปริญญาตรี 56 32.00 

รวม 175 100 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 34 19.43 
ครูผู้สอน 141 80.57 

รวม 175 100 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง   
ไม่เกิน 5 ปี 57 32.57 
ระหว่าง 5 – 10 ปี 82 46.86 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 36 20.57 

รวม 175 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปีมากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 46.86 รองลงมาคืออายุ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86 และน้อยที่สุด อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 
25 คน เป็นร้อยละ 14.28 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 116 คิดเป็นร้อยละ 66.29 
รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และน้อยที่สุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็นครูผู้สอนมากที่สุด 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 80.57 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.43 ประสบการณ์ในต าแหน่งระหว่าง 5 – 10 ปีมากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 46.86 
รองลงมาคือไม่เกิน 5 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.57 และน้อยที่สุดคือมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยหา
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งปรากฏผลดัง
แสดงในตาราง 4.2 – 4.6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนา 

 เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Xtot) X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการสร้างบารมี 3.72 0.74 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.70 0.75 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 3.81 0.76 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.67 0.75 มาก 

รวม 3.73 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) รองลงมาคือ ด้านการสร้างบารมี มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.72) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.67) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างบารมี 

 

การสร้างบารมี (X1) X  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3.64 0.69 มาก 
2. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยค านึงถึงประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลัก 3.57 0.72 มาก 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเข้าใจได้ 3.78 0.77 มาก 
4. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสามารถ
น าพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 3.66 0.85 มาก 
5. ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนแม้จะมี
โอกาส 3.79 0.72 มาก 
6. ผู้บริหารน าความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 3.76 0.72 มาก 
7. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 3.67 0.69 มาก 
8. ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานอย่าง
ชัดเจน 3.74 0.74 มาก 
9. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของอุดมคติความเชื่อ
และค่านิยมของตนเอง 3.72 0.69 มาก 
10. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนของ
ตนเอง 3.86 0.79 มาก 

รวม 3.72 0.74 มาก 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนของตนเอง อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.86) รองลงมาคือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
แม้จะมีโอกาส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารท า
ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.86) 
ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) X  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน 3.74 0.76 มาก 
2. ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นการท างานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความต่อเนื่องและกระตือรือร้นในการ
ท างาน 3.73 0.77 มาก 

3. ผู้บริหารสรา้งเจตคติในการท างานที่ดี การคิดในแง่บวกในการท างาน 3.82 0.81 มาก 
4. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจ และสื่อเป้าหมายความส าเร็จที่

ผู้บริหารต้องการอย่างชัดเจน 3.75 0.78 มาก 
5. ผู้บริหารแสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 3.74 0.78 มาก 
6. ผู้บริหารช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามี

ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 3.58 0.72 มาก 
7. ผู้บริหารสามารถน าพาผู้ร่วมงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อ

น าไปสู่การพัฒนางาน 3.62 0.71 มาก 
8. ผู้บริหารช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาความผูกพันของตนต่อ

เป้าหมายระยะยาว 3.68 0.75 มาก 
9. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผลของการปฏิบัติงาน 3.65 0.75 มาก 
10. ผู้บริหารก าหนดระบบการท างานและสามารถท างานส าเร็จ   

  ตามเป้าหมายที่ก าหนด 3.64 0.71 มาก 
รวม 3.70 0.75 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสร้างเจตคติในการท างานที่ดี การคิดในแง่บวกในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.82) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานโดยใช้การมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารช่วยให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (X = 3.58) ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) X  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารใช้ความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.74 0.75 มาก 
2. ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ 3.72 0.77 มาก 
3. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดและ

เหตุผลที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 3.77 0.71 มาก 
4. ผู้บริหารวิจารณ์ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้แนะ

แนวทางท่ีตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.81 0.77 มาก 
5. ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่

ท้าทายความสามารถของตน 3.80 0.77 มาก 
6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหา 3.82 0.78 มาก 
7. ผู้บริหารกระตุ้นผู้ใต้บังคับบญัชามีการพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหา 3.89 0.75 มาก 
8. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยอมรับฟังและ

แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ 3.83 0.74 มาก 
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา โดยการใช้เหตุผล

และหลักฐานมากกว่าการคิดเองว่าเป็นปัญหา 3.87 0.76 มาก 
10. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน

การท างานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 3.85 0.77 มาก 
รวม 3.81 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาความสามารถใน
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การแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (X = 3.89) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา โดยการ
ใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเองว่าเป็นปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.87) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหา
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.72) ตามล าดับ    
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) X  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น

กัลยาณมิตร 3.61 0.71 มาก 
2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ 3.69 0.73 มาก 
3. ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนสามารถ

ท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จได้ 3.70 0.72 มาก 
4. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสนใจในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.66 0.75 มาก 
5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างความ

เข้าใจในการท างาน 3.68 0.74 มาก 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.76 0.79 มาก 
7. ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามความแตกต่างเป็น

รายบุคคล 3.62 0.78 มาก 
8. ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 3.64 0.73 มาก 
9. ผู้บริหารมอบงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถ 3.59 0.79 มาก 
10. ผู้บริหารรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ 3.71 0.76 มาก 

รวม 3.67 0.75 มาก 
  

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.67) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.76) รองลงมาคือ ผู้บริหารรับ
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ฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย (X = 3.61) ตามล าดับ   
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรีโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.7 – 4.12 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

การบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) X  S.D. แปลผล 
1. การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 4.06 0.74 มาก 
2. การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 3.90 0.71 มาก 
3. วินัยและการรักษาวินัย 3.81 0.65 มาก 
4. การออกจากราชการ 3.62 0.66 มาก 
5. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 3.68 0.69 มาก 

รวม 3.87 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนและก าหนดต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.06) รองลงมาคือ ด้านการสรรหา
บรรจุและการแต่งตั้ง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.90) ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการออกจากราชการ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.62) ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 

 

การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง (Y1) X  S.D. แปลผล 
1. มีการวางแผนเพื่อให้ได้อัตราก าลังที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3.98 0.69 มาก 

2. นโยบายเรื่องอัตราก าลังมีความชัดเจน 3.88 0.87 มาก 
3. แผนอัตราก าลังมีความเหมาะสมกับความต้องการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
4.09 0.74 มาก 

4. มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

4.37 0.67 มาก 

5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนทรัพยากรของบุคคลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.97 0.74 มาก 

รวม 4.06 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของบุคลากร
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.37) รองลงมาคือ แผนอัตราก าลังมี
ความเหมาะสมกับความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 4.09) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นโยบายเรื่องอัตราก าลังมีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.88) ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง 

 

การสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง (Y2) X  S.D. แปลผล 
1. มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามท่ีก าหนดไว้ในแผน

อัตราก าลัง 3.75 0.75 มาก 
2. มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสอดคล้องกับแผน

อัตราก าลัง 3.78 0.76 มาก 
3. มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามระเบียบราชการอย่าง

เคร่งครัด 3.82 0.69 มาก 
4. มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.89 0.72 มาก 
5. มีการด าเนินการสรรหาเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 4.00 0.73 มาก 
6. วิธีการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกต้อง 4.01 0.72 มาก 
7. คุณวุฒิของบุคลากรที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตรงตาม

มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 3.87 0.70 มาก 
8. การบรรจุบุคลากรทันตามเวลาที่ก าหนด 3.88 0.73 มาก 
9. มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหา

บุคลากร 4.06 0.61 มาก 
รวม 3.90 0.71 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.90) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การสรรหาบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.06) รองลงมาคือ วิธีการสรรหาบุคลากรมี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.75, S.D. = 0.75) ตามล าดับ    
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ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานบุคคล ศูนย ์ 
    พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านวินัยและการรักษาวินัย 

 

วินัยและการรักษาวินัย (Y3) X  S.D. แปลผล 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรอย่างเป็น

ธรรม 3.42 0.51 ปานกลาง 
2. มีการด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีความประพฤติไม่

เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 3.55 0.65 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัยบุคลากร 3.64 0.62 มาก 
4. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ า 3.51 0.70 มาก 
5. มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
   ข้อพิจารณา ไว้อย่างชัดเจน 4.62 0.65 มากที่สุด 
6. มีกระบวนการลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถ 
    ตรวจสอบได้ 4.01 0.68 มาก 
7. มีการฝึกอบรมสร้างวินัยให้แก่บุคลากร 3.91 0.74 มาก 

รวม 3.81 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ข้อพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.62) รองลงมาคือ มีกระบวนการ
ลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 4.01) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย (X = 3.42) ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการออกจากราชการ 

 

การออกจากราชการ (Y4) X  S.D. แปลผล 
1. มีการแจ้งเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ

ให้บุคลากรออกจากราชการ 3.70 0.51 มาก 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการ

ให้บุคลากรที่ออกจากราชการ 3.72 0.64 มาก 
3. มีมาตรการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ

สวัสดิการแก่บุคลากรที่ออกจากราชการ 3.63 0.63 มาก 
4. มีกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนในการให้ออก

จากราชการ 3.55 0.69 มาก 
5. มีการอ านวยความสะดวก โดยการด าเนินการเกี่ยวกับขอ

โอนย้ายหรือลาออก โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ 3.51 0.70 มาก 

6. มีการจัดกิจกรรมบ ารุงขวัญให้แก่บุคลากรที่ขอ โอน ย้าย 
หรือออกจากราชการ 3.59 0.79 มาก 

รวม 3.62 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการออกจากราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้
บุคลากรที่ออกจากราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.72) รองลงมาคือ มีการแจ้งเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการให้บุคลากรออกจากราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการอ านวยความสะดวก โดยการด าเนินการเกี่ยวกับ
ขอโอนย้ายหรือลาออก โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.51) ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

 

การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร (Y5) X  S.D. แปลผล 
1. มีการจัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 3.39 0.59 ปานกลาง 
2. มีการมอบหมายงานอ่ืนนอกเหนือจากต าแหน่งที่รับผิดชอบ

แก่บุคลากร 4.28 0.86 มาก 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบ 

และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 3.38 0.68 ปานกลาง 
4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 3.80 0.76 มาก 
5. มีการจัดฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

และประสบการณ์แก่บุคลากร 3.55 0.71 มาก 
6. มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงาน 4.02 0.68 มาก 
7. มีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3.26 0.57 ปานกลาง 
8. มีการสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.79 0.70 มาก 
รวม 3.68 0.69 มาก 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากต าแหน่ง
ที่รับผิดชอบแก่บุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.28) รองลงมาคือ มีการจัดประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.38) ตามล าดับ    
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  
 

 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Xtot Ytot 
X1 1           
X2 .61** 1          
X3 .62** .71** 1         
X4 .37** .75** .65** 1        
Y1 .41** .59** .56** .58** 1       
Y2 .26** .57** .39** .54** .64** 1      
Y3 .36** .55** .56** .53** .68** .56** 1     
Y4 .38** .66** .61** .61** .75** .72** .86** 1    
Y5 .45** .68** .63** .48** .66** .68** .75** 81** 1   
Xtot .56** .87** .78** .86** .71** .57** .66** 71** 67** 1  
Ytot .45** .68** .63** .60** .78** .74** .87** 93** 88** .72** 1 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับสูง (r = .72**) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านของภาวะผู้น า (Xtot) มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานบุคคล (Ytot) มากที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) (r = .68**) รองลงมาคือการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) (r = .63**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การสร้างบารมี (X1)  
(r = .45**) 
 เมื่อพิจารณาด้านของภาวะผู้น า (Xtot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนและ
ก าหนดต าแหน่ง (Y1) มากท่ีสุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) (r = .59**) รองลงมาคือ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) (r = .58**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การสร้างบารมี (X1) 
(r = .41**) 



69 
 

 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง (Y2) มากที่สุด คือ การสร้างแรง
บันดาลใจ (X2) (r = .57**) รองลงมาคือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) (r = .54**) ส่วนด้าน
ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การสร้างบารมี (X1) (r = .26**) 
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับวินัยและการรักษาวินัย (Y3) มากที่สุด คือ การกระตุ้นการใช้
ปัญญา (X3) (r = .56**) รองลงมาคือ การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) (r = .55 **) ส่วนด้านที่ มี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การสร้างบารมี (X1) (r = .36**) 
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากราชการ (Y4) มากที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ 
(X2) (r = .66**) รองลงมาคือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) (r = .61**) และ การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (X4) (r = .61**)  ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การสร้างบารมี (X1)  
(r = .38**) 
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร (Y5) มากที่สุด คือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ (X2) (r = .68**) รองลงมาคือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) (r = .63**) ส่วนด้านที่มี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การสร้างบารมี (X1) (r = .45**) 
  
 
 
  

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับการบริหารงาน
บุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
บริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จ านวน 302 คน ใช้การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 608 – 609) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 175 คน 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามถึงภาวะผู้น า 4 ด้าน 
คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานบุคคล ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามถึงการ
บริหารงานบุคคล 5 ด้าน คือ การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง วินัยและ
การรักษาวินัย การออกจากราชการ และการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร จากนั้นผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก้ไข
ปรับปรุง พบว่า ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  แล้วน าไปทดสอบกับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน ปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 และค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.98  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
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Correlation Coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายตามแนวคิดของ  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 144) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) รองลงมาคือ ด้านการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.72) ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.67) ตามล าดับ 

1. ด้านการสร้างบารมี พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ด้านการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนของตนเอง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.86) รองลงมาคือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนแม้จะมี
โอกาส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.86) ตามล าดับ 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสร้างเจตคติในการท างานที่ดี การคิดในแง่บวกในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.82) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(X = 3.58) ตามล าดับ   

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (X = 3.89) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา โดยการใช้
เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเองว่าเป็นปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.87) และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.72) ตามล าดับ    
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.67) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.76) รองลงมาคือ ผู้บริหารรับฟัง
ปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้ แก่  ผู้ บ ริ ห ารป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช าอย่ า ง เป็ น กั ล ย าณ มิ ต ร  อยู่ ใน ระดั บ ม าก  
มีค่าเฉลี่ย (X = 3.61) ตามล าดับ   

2. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.06) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง มีค่าเฉลี่ย ( X = 
3.90) ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการออก
จากราชการ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.62) ตามล าดับ 

1. ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 4.37) รองลงมาคือ แผนอัตราก าลังมี
ความเหมาะสมกับความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.09) และข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ด ได้ แก่  น โยบายเรื่องอัตราก าลั งมีความชัด เจน  อยู่ ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ย  
(X = 3.88) ตามล าดับ    

2. ด้านการสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.06) รองลงมาคือ วิธีการสรรหา
บุคลากรมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามท่ีก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (
X = 3.75, S.D. = 0.75) ตามล าดับ    
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3. ด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ข้อพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.62) รองลงมาคือ มีกระบวนการ
ลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 4.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย (X = 3.42) ตามล าดับ    

4.  ด้านการออกจากราชการ พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ด้านการออกจากราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้
บุคลากรที่ออกจากราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.72) รองลงมาคือ มีการแจ้งเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการให้บุคลากรออกจากราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการอ านวยความสะดวก โดยการด าเนินการเกี่ยวกับขอ
โอนย้ายหรือลาออก โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(X = 3.51) ตามล าดับ    

5. ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร พบว่า การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (
X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่   มี การมอบหมายงานอ่ืน
นอกเหนือจากต าแหน่งที่รับผิดชอบแก่บุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.28) รองลงมาคือ มีการ
จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.02) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.38) ตามล าดับ    

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  พบว่า โดย
ภาพรวมภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับสูง (r = .72**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
รายด้านของภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลมากที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ  
รองลงมาคือการกระตุ้นการใช้ปัญญา ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การสร้างบารมี  
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5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีจนเกิดความเคารพ ศรัทธา ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ท าให้ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราณี แก้วสุวรรณ (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการส่งเสริม
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความสัมพันธ์เป็น
รายบุคคลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
อยู่ในระดับมากส่วนด้านที่อยู่ในล าดับสุดท้าย คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุมพร พัฒนะมาศ (2558) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดอยู่ในระดับมาก  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวุฒิ อินธิพันธ์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าศูนย์กับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าศูนย์กับประสิทธิผลการ บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมาคือ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลและด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจตามล าดับ 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสร้างบารมี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้น าในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานท าให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี รู้สึกนับถือ 
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ภาคภูมิใจ อยากอุทิศตนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สิริวุฒิ อินธิพันธ์ (2557) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าศูนย์กับประสิทธิผลการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองเห็น
อนาคตขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกภาคภูมิใจ 
ได้รับการยอมรับ มีความเชื่อมั่น รู้สึกศรัทธา ไว้วางใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตาม 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีวิธีจูงใจและสนองความ
ต้องการของบุคลากรตามความแตกต่างของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ เชื้อบ้าน
เกาะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ชัย สนสูง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือ
มูลนิธิไทไชโย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรง เรียน ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้อ านวยการโรงเรียนถือเป็นภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีความก้าวหน้าในงาน 

2. การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ การ
วางแผนและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง วินัยและการรักษาวินัย การพัฒนาและ
ธ ารงรักษาบุคลากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การออกจากราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
บริหารงานบุคคลเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ไม่ว่าจะบริหารงานในทางราชการหรือธุรกิจ
เอกชนก็ตาม เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้คนใน
องค์กรนั้นท างานด้วยดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับระบบหรือกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธีรา สู้ภัยพาล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล
ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



76 
 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ 
ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง ซึ่ง
สอดคล้องกับ วรรณา แช่มพุทรา (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน และยังสอดคล้องกับ วรรณยุพา ต้นมณี (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในเครือข่ายโรงเรียนที่ 20 สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
20 สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 20 สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 
6 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การประกันคุณภาพบุคลากร การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
การลาและการออกจากราชการ และ วินัยและการรักษาวินัย 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ได้ให้
ความส าคัญต่อการวางแผนอัตราก าลังคน คือ ความพยายามให้มีก าลังคนให้เพียงพอเพ่ือที่จะสามารถ 
ปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สุธีรา สู้ภัยพาล 
(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า ระดับ
ของการการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การออกจากราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการปฏิรูประบบราชการ
ให้น าเอาหลักการว่าด้วยการจัดการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันว่า “หลักธรรมาภิบาล” 
หลักการดังกล่าวได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มาบูรณาการในการบริหาร การออกจากราชการมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ท าให้
การบริหารงานในด้านการลาออกจากราชการอยู่ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณยุพา  
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ต้นมณี (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานบุคคลในเครือข่ายโรงเรียนที่ 20 สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติ งานการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่  20 สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการลาและการออกจากราชการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรศักดิ์ ทองแท้ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการออกจากราชการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะท าให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล เพราะผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สอดคล้องกับ
แนวคิดของอุดม พินธุรักษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนการศึกษาอุดรธานี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ ขวัญมา (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใน
ระดับสูง ได้แก่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการสร้างบารมี มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ ขวัญมา (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าด้าน
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การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พฤติกรรมที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าใน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของแต่ละบุคคล และมีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรโดยการให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการการแสดงความประพฤติของผู้น า 
  2. ภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม พินธุรักษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มี
พฤติกรรมในการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักและรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขน า
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และสนับสนุนให้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น หาเหตุผลในแง่มุมต่าง 
ฃๆ มาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ของตนเอง
และหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์และดีกว่าเดิม   
 3. ภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนาดียา วาบา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการใช้ค าพูด หรือการกระท าที่ให้
ก าลังใจแก่บุคลากร มีการคิดในแง่บวก สามารถสร้างก าลังใจ สร้างความกระตือรือร้น ส่งเสริมให้มี
บทบาท ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
 4. ภาวะผู้น าด้านการสร้างบารมี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจริญจิตร คงเพ็ชรศรี (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการแสดงออกที่น่าเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไปไว้ดังนี้  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  จากปัญหาภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาการบริหารงานบุคคล บุคลากรในส่วนของครูที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี
ปฐมวัยไม่เพียงพอและยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู หรือไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ ท าให้ครู
ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าเนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคล และยังควรค านึงถึงปัจจัยทางการบริหารอ่ืน ๆ ที่อาจมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคล เพ่ือท าให้การบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรีสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีควรให้ความส าคัญต่อผู้ร่วมงานทุกคนเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม 
และบริหารควรสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานเห็นคุณค่า และความส าคัญของตนเองต่อผู้บริหาร 
 2. การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ ด้านการออกจากราชการ ดังนั้นผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรีควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ก าหนดในมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลจากการวิจัยเรื่องภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ 
 1.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.2 ครูผู้สอน 
2. แบบสอบถามนี้มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
กรุณาตอบค าถามทุกข้อ ค าตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบประการใด 

3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัด

นนทบุรี 
ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัด

นนทบุรี  
ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของผู้บริหารและครูจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน  กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และไม่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                นางสาวสมใจ  คงเจริญ 
                                                       นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ใน (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ

ผู้วิจัย 

1 เพศ 

         (   )  ชาย                (   )  หญิง 

 

2 อายุ 

         (   )  ไม่เกิน 30 ปี     (   )  31-40 ปี 

         (   )  41-50 ปี         (   )  51 ปีขึ้นไป 

 

3 ระดับการศึกษา 

         (   )  ต่ ากว่า ปริญญาตรี     (   )  ปริญญาตรี 

         (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 

 

4 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

          (   )  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          (   )  ครูผู้สอน 

 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 

         (   )  ไม่เกิน 5 ปี              (   )  ระหว่าง 5 – 10 ปี 

         (   )  มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 
       ระดับ   5 หมายถึง  ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
       ระดับ   4 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่
ในระดับมาก 
       ระดับ   3 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่
ในระดับปานกลาง 
       ระดับ   2 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่
ในระดับน้อย 
       ระดับ   1 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่
ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 การสร้างบารมี        

1 ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

2 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยค านึงถึงประโยชน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นหลัก 

     

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยสามารถสื่อสาร
วิสัยทัศน์ให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
เข้าใจได้ 

     

4 ผู้บริหารสร้างความม่ันใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
สามารถน าพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 

     

5 ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แม้จะมีโอกาส 
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ข้อ
ที ่

ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6 ผู้บริหารน าความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7 ผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

     

8 ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน
อย่างชัดเจน 

     

9 ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของอุดมคติ
ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง 

     

10 ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตน
ของตนเอง 

     

  การสร้างแรงบันดาลใจ       

11 ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานโดยใช้การมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงาน 

     

12 ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความต่อเนื่องและ
กระตือรือร้นในการท างาน 

     

13 ผู้บริหารสร้างเจตคติในการท างานที่ดี การคิดในแง่
บวกในการท างาน 

     

14 ผู้บริหารสร้างความมั่นใจ และสื่อเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ผู้บริหารต้องการอย่างชัดเจน 

     

15 ผู้บริหารแสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 

     

16 ผู้บริหารช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

     

17 ผู้บริหารสามารถน าพาผู้ร่วมงานวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน 

     

18 ผู้บริหารช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาความผูกพัน
ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว 
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ข้อ
ที ่

ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

19 ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานเห็น
คุณค่าของตนเองและผลของการปฏิบัติงาน 

     

20 ผู้บริหารก าหนดระบบการท างานและสามารถท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

  ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา      
21 ผู้บริหารใช้ความสามารถในการกระตุ้นให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

22 ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ 

     

23 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดและ
เหตุผลที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

     

24 ผู้บริหารวิจารณ์ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้
แนะแนวทางที่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     

25 ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
สิ่งที่ท้าทายความสามารถของตน 

     

26 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

     

27 ผู้บริหารกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

     

28 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยอมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ 

     

29 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา โดยการใช้
เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเองว่าเป็นปัญหา 

     

30 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาในการท างานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 

     

 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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ข้อ
ที ่

ภาวะผู้น าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

31 ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 

     

32 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจ 

     

33 ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
สามารถท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จได้ 

     

34 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสนใจในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

35 ผู้บริหารมีการส่งเสริมการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการท างาน 

     

36 ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

37 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล 

     

38 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

     

39 ผู้บริหารมอบงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
ความสามารถ 

     

40 ผู้บริหารรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ      
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
               ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
               ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
               ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
               ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย 
               ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคล    
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง      
1 มีการวางแผนเพ่ือให้ได้อัตราก าลังที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
     

2 นโยบายเรื่องอัตราก าลังมีความชัดเจน      
3 แผนอัตราก าลังมีความเหมาะสมกับความต้องการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

4 มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

     

5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนทรัพยากรของ
บุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

 ด้านการสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง      
6 มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนอัตราก าลัง 
     

7 มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง 

     

8 มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามระเบียบราชการอย่าง
เคร่งครัด 

     

9 มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้      
10 มีการด าเนินการสรรหาเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
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ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคล    
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

11 วิธีการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่
ถูกต้อง 

     

12 คุณวุฒิของบุคลากรที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตรงตาม
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 

     

13 การบรรจุบุคลากรทันตามเวลาที่ก าหนด      
14 มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

สรรหาบุคลากร 
     

 ด้านวินัยและการรักษาวินัย      
15 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรอย่าง

เป็นธรรม 
     

16 มีการด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

     

17 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัย
บุคลากร 

     

18 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ า      
19 มีการจัดท าค าสั่งการลงโทษ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 

ข้อพิจารณา ไว้อย่างชัดเจน 
     

20 มีกระบวนการลงโทษ ที่มีหลักฐานและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

     

21 มีการฝึกอบรมสร้างวินัยให้แก่บุคลากร      
  ด้านการออกจากราชการ      

22 
 

มีการแจ้งเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการให้บุคลากรออกจากราชการ 

     

23 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
การให้บุคลากรที่ออกจากราชการ 

     

24 มีมาตรการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสวัสดิการแก่บุคลากรที่ออกจากราชการ 

     

25 มีกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนในการให้      
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ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคล    
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ออกจากราชการ 
26 มีการอ านวยความสะดวก โดยการด าเนินการเกี่ยวกับ

ขอโอนย้ายหรือลาออก โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

     

27 มีการจัดกิจกรรมบ ารุงขวัญให้แก่บุคลากรที่ขอ โอน 
ย้าย หรือออกจากราชการ 

     

 ด้านการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร      
28 มีการจัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
     

29 มีการมอบหมายงานอ่ืนนอกเหนือจากต าแหน่งที่
รับผิดชอบแก่บุคลากร 

     

30 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 

     

31 มีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

     

32 มีการจัดฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากร 

     

33 มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน 

     

34 มีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานนอกสถานที่      
35 มีการสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

 
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย  
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เรื่อง  :  ภาวะผู้น ากับการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.   ภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

( R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การสร้างบารมี 
ข้อที ่1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
ข้อที ่11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่13 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่19 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

( R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา    
ข้อที ่21 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่22 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่23 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่24 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่25 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่26 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่27 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่28 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่29 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่30 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ข้อที ่31 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่32 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่33 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่34 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่35 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่36 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่37 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่38 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่39 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่40 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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2. การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

    ข้อ ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

( R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 

คนที่ 
3 

การวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 
ข้อที ่1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง 
ข้อที ่6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่13 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

วินัยและการรักษาวินัย   
ข้อที ่15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่19 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่21 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

การออกจากราชการ 
ข้อที ่22 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 



114 
 

    ข้อ ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

( R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 

คนที่ 
3 

ข้อที ่23 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่24 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่25 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่26 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่27 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
ข้อที ่28 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่29 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่30 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่31 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่32 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่33 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่34 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
ข้อที ่35 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
ตารางความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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การหาค่าความเชื่อม่ันภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

 

NO 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A1 157.77 930.25 .30 .98 
A2 157.77 929.43 .30 .98 
A3 157.97 929.41 .25 .98 
A4 157.90 921.13 .44 .98 
A5 157.90 916.58 .54 .98 
A6 158.47 896.40 .73 .98 
A7 158.40 901.01 .75 .98 
A8 158.13 896.53 .84 .98 
A9 158.30 898.22 .75 .98 
A10 158.30 905.25 .68 .98 
A11 158.10 897.47 .84 .98 
A12 158.07 913.86 .57 .98 
A13 158.00 911.38 .64 .98 
A14 158.00 906.14 .71 .98 
A15 157.93 906.13 .70 .98 
A16 158.20 887.41 .71 .98 
A17 158.27 889.79 .77 .98 
A18 158.37 881.62 .78 .98 
A19 158.40 873.63 .87 .98 
A20 158.40 875.42 .88 .98 
A21 158.23 882.53 .83 .98 
A22 158.37 882.59 .88 .98 
A23 158.20 898.10 .71 .98 
A24 158.27 892.13 .78 .98 
A25 158.57 870.60 .85 .98 
A26 158.40 899.77 .71 .98 
A27 158.10 893.82 .75 .98 
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NO 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A28 158.20 892.92 .75 .98 
A29 158.23 879.70 .85 .98 
A30 158.33 875.89 .85 .98 
A31 158.07 899.44 .79 .98 
A32 158.10 891.54 .79 .98 
A33 158.10 893.89 .84 .98 
A34 158.37 877.21 .91 .98 
A35 158.37 869.27 .88 .98 
A36 158.30 879.60 .83 .98 
A37 158.30 883.67 .81 .98 
A38 158.37 882.52 .83 .98 
A39 158.37 918.79 .35 .98 
A40 158.53 921.84 .32 .98 

 

N of Case   =  30  N of Items  =  40  Alpha =  .98 
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การหาค่าความเชื่อม่ันการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 
 

NO 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

B1 130.00 631.79 .64 .98 
B2 130.13 637.43 .60 .98 
B3 130.13 631.09 .65 .98 
B4 130.37 630.31 .71 .98 
B5 130.30 627.73 .72 .98 
B6 130.83 619.11 .80 .98 
B7 130.60 625.21 .71 .98 
B8 130.60 617.90 .75 .98 
B9 130.67 622.02 .70 .98 
B10 130.67 619.54 .75 .98 
B11 130.03 621.69 .79 .98 
B12 130.27 622.20 .73 .98 
B13 130.10 618.23 .83 .98 
B14 130.27 618.41 .84 .98 
B15 130.13 614.12 .87 .98 
B16 130.47 609.77 .90 .98 
B17 130.37 613.21 .92 .98 
B18 130.13 618.40 .88 .98 
B19 130.23 621.36 .87 .98 
B20 130.37 621.55 .81 .98 
B21 130.70 616.29 .74 .98 
B22 130.40 624.52 .76 .98 
B23 130.20 624.86 .70 .98 
B24 130.73 615.17 .81 .98 
B25 130.23 629.43 .58 .98 
B26 130.47 628.95 .61 .98 
B27 130.23 619.29 .80 .98 
B28 130.40 615.77 .86 .98 
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NO 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

B29 130.20 614.03 .90 .98 
B30 130.20 614.72 .89 .98 
B31 130.13 623.29 .76 .98 
B32 130.33 613.68 .92 .98 
B33 130.17 624.14 .73 .98 
B34 130.30 619.32 .78 .98 
B35 130.30 620.01 .76 .98 

 

 N of Case   =  30  N of Items  =  35  Alpha =  .98 
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