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การศึกษาเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุ 
ประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
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ผู้ดูแลเด็ก รวมท้ังหมด 304 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมาและมีความสมบูรณ์ 297 ชุด เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ภาพรวม และรายด้าน ได้ค่าความเช่ือมั่นของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เท่ากับ 0.98 และการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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ผลการวิจัยพบว่า  
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านภาวะผู้นํา ด้านความรู้
ทางวิชาการ ด้านความสามารถในการบริหารงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ  

2. การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ตามลําดับ 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ทางวิชาการ 
และด้านภาวะผู้นํา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ 39.20 (R2 = 0.392)
สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมการทํานายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ  = 1.906 + 0.410 (DT) + 0.295 (BT) + 0.198 (AT) (R2 = 0.392)  
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.513 (ZDT) + 0.310 (ZBT) + 0.241 (ZAT) (R

2 = 0.392) 
 

คําสําคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา, การปฏิบัติงานของครู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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The objectives of the study were; 1) to study  desirable characteristics of 
school administrators, Child Development Center under Samutpakran  local Government 
Organization,.2) to study the performance of child care teachers in Child Development 
Center under Samutpakran Local Goverments Organization, and 3) to study desirable 
characteristics of school administrators affecting performance of child care teachers in 
Child Development Centers under Samutpakran Local Government Organization. The 
data were collected through questionnaires,heads of child development center and 
teacher in 76 center under Samutprakarn  from 297 samples consisting of directors, 
deputy directors, heads and teachers  in child development centers obtained by 
Stratified Random Sampling and Simple Random Sampling. The data were analyzed by 
frequency,percentage, mean, standard deviation, and Stepwise multiple regression 
analysis, 

The results of the study found that: 
1. The average value of desirable characteristics of school administrators in 

child Development Centers under Samutprakarn Local Goverments Organization was 
at a high level in total and in aspects. The highest level was on leadership, followed 
by academic knowledge, mungment ability, and morality and ethics respectively 

2. The performance of child care teachers in Child Development Centers 
under Samutprakran Local Government Organization was at a high level totally and 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
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รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ ภาณุจารี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางที่
ถูกต้องตลอดจนได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณะผู้เช่ียวชาญ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์สราวุธ พิบูรลย์สวัสด์ิ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหม่ และ ผศ.ดร.สถาพร  ขันโต ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าย่ิง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จนได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพสําหรับการทําวิจัยคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และ
เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่คอยช่วยเหลืออย่างดีย่ิง 
ตลอดจนเพ่ือน ๆ นักศึกษาทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้เสมอมา  

ท้ายสุดน้ี ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้องและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เป็น
กําลังใจ เป็นแรงผลักดันสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณของ บุพการี 
บูรพาจารย์ ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ทําให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความ 
สําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความ 

สําคัญของความเป็นมืออาชีพ ย่อมตระหนักถึงคุณลักษณะ ความรู้และความสามารถของผู้บริหารทั้งน้ี
เน่ืองจากความต้องการทางสังคมได้สะท้อนให้เห็นทั้งในด้านกฎหมายในวงการวิชาชีพต่าง ๆ มีความ
จริงจังมากขึ้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเป็นคุณลักษณะอย่างหน่ึงซึ่งมีผู้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารมืออาชีพควรมีลักษณะ ดังน้ีคือ ต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นผู้ริเริ่ม
บุกเบิก มีการประชาสัมพันธ์ ต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็นคนตรงต่อเวลา มีความสุขุมรอบคอม อารมณ์
ขัน มองการณ์ไกลการทํางานยึดหลักการเป็นหลัก งานที่เกิดข้ึนต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้มี
วัตถุประสงค์แน่นอน มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ มีการกระจายงานอย่างทั่วถึง ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ต้องมีความรู้เรื่องที่ทําอย่างชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการ
ปกครองมีความสามารถด้านสํานวนโวหารมีความสามารถในการหย่ังรู้และต้องมีจิตวิญญาณของนัก
บริหาร (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2557, หน้า 8-11) การวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive research) ประกอบด้วย 
5 บท สําหรับบทแรกนี้ประกอบด้วย เน้ือหาสาระสําคัญ 8 ประเด็นได้แก่ ความเป็นมาและความ 
สําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย คําถามในการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
การจัดการศึกษาเป็นงานสําคัญอย่างหน่ึงของชาติเพราะความเจริญหรือความเสื่อมของ

ชาติขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาของพลเมืองเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อําไพ อุ่นศิริ, 2557, หน้า 1) ปัจจัยสําคัญที่ประเทศจะเจริญได้
น้ันสิ่งสําคัญคือ การมีประชากรท่ีมีคุณภาพหรือมีความรู้ความสามารถการท่ีประชากรจะมีความรู้



2 
 

ความสามารถหรือมีคุณภาพจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า การศึกษา
ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นส่วนที่มีความสําคัญและความจําเป็นอย่างยิ่ง (ชมพูนุช ปันทิ, 2554, หน้า1)
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการจัด
การศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือหวังผลว่าคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจะสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับสถานศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนเอ้ือต่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศอย่างย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความสําคัญย่ิงที่จะทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงได้น้ันก็คือผู้บริหารสถานศึกษาและครู (เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์. 2555, หน้า 2) 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 65) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารว่า หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรของรัฐเรียกว่า ผู้บริหาร 
(Administrator) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารประกอบด้วย บทบาทท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์บทบาทใน
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ ด้านการปฏิบัติงานและบทบาทในด้านการประเมิน ทักษะของ
ผู้บริหาร (Managerial Skill) ประกอบด้วยทักษะด้านเทคนิคการทํางาน (Technical Skill) ทักษะ
ด้านมนุษย์ (Human Skill) และทักษะด้านการคิด (Conceptual Skill) ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่
มองการณ์ไกล มีความรู้ความสามารถในพฤติกรรมการบริหารในเรื่องการวางแผนงาน (Planning) 
การจัดระเบียบงาน (Organizing) การประสานงาน (Coordinating) การสื่อความหมาย (Communicating) 
การกระจายงาน (Delegating) การวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relationship) การฝึกอบรม (Training) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) และการประเมินผลงาน 
(Job Evaluation) โดยผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะ (Competency) คือความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัย
ที่จําเป็นต่อการทํางานของผู้บริหารให้ประสบผลสําเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบที่ 2 พ.ศ.2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (2556, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า 
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน รุ่ง แก้วแดง 
(2541, หน้า 278) อ้างใน จรัล ฟังเร็ว, 2558 หน้า 1 ได้กล่าวถึงความสําคัญของผู้บริหารโดยสรุปว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานสถานศึกษาเพราะเป็นผู้นํา เป็นผู้ใช้ภาวะผู้นํา 
และเป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมายและนโยบายรวมถึงการตัดสินใจสั่งการเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นจนบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจของสถานศึกษาจะ
สําเร็จหรือไม่เพียงใดส่วนสําคัญจึงขึ้นอยู่กับการบริหารงาน และการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารในการสร้างความพึงพอใจ สร้างแรงจูงใจสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
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ครูสามารถโน้มน้าวจิตใจและกระตุ้นให้ครูยอมอุทิศตน อุทิศเวลาและเสียสละทุ่มเทให้กับการทํางาน
เพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จสําหรับ สุภาวดี ภาโสม (2554, หน้า 2) ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ไว้ว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความสําคัญเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา และริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย เป็นผู้นํานโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้บ่งช้ีความสําเร็จของ
องค์กรถ้าผู้บริหารเป็นผู้มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้ร่วมงาน คือได้ทั้งงานและนํ้าใจ การบริหารก็ย่อมประสบความสําเร็จหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ 
คุณลักษณะของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จน่ันเอง ดังน้ันคุณลักษณะของผู้บริหารจึง
มีความสัมพันธ์กับคุณค่าของงานและคุณภาพขององค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงาน
ในองค์กรน้ัน ๆ การบริหารงานของสถานศึกษาจะดําเนินไปด้วยดี บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับ คุณลักษณะพฤติกรรมและความสามารถของผู้บริหาร 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ คือผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถใช้ปัจจัย 4 ประการ ซึ่งได้แก่ คน เงิน 
วัสดุ และการจัดการเป็นพ้ืนฐานแนวทางการบริหารหรือปัจจัยพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ีการ
บริหารงานของแต่ละโรงเรียนย่อมมีความแตกต่างกันแต่ต้องยึดหลักงานวิชาการเป็นหลัก เพราะงาน
วิชาการเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาผู้บริหารมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาหลายฝ่ายจึง
พยายามปลูกฝัง ปรับปรุง คุณลักษณะที่พึงประสงค์จึงจะสามารถทํางานได้ประสบผลสําเร็จ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทางตรงกันข้ามหากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์มีคุณลักษณะ 
ที่ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหาร ถ้าผู้บริหารมีความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพมี
ความรู้ความสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นํา ย่อมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ร่วมงาน 
มีความคาดหวังว่าการบริหารงานในสถานศึกษาจะได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคน ทําให้การบริหาร 
งานขององค์กรประสบความสําเร็จก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
(อําไพ อุ่นศิริ, 2557, หน้า 2-3)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของ
รัฐ มาตรา 54 วรรคหน่ึง รัฐต้องต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตาม
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กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาด้วย (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่ง 
ชาติ, 2560, หน้า 14) สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของสถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน ศูนย์การเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือของเอกชน ที่
มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา และยังให้ความหมาย คําว่า ครู หมายความว่า 
บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชนประเด็นสําคัญดังกล่าวยังเก่ียวโยงถึง หมวด 3 
ว่าด้วยระบบการศึกษา มาตรา 18 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปน้ี (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการ
และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออ่ืน (ฝ่ายวิชาการสํานักพิมพ์
เดอะบุ้ค, 2556, หน้า 9-10) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้าง
สังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ละไพร โอวาททัศนีย์, 2557, หน้า 1) จากอํานาจหน้าที่
ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2544 ได้เร่ิมนโยบายการถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในสมัยน้ันได้ประกาศงดรับเด็ก 
3 ขวบ เข้าเรียนช้ันอนุบาลและประสานงานแจ้งกรมการปกครองสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการแทนเฉพาะเด็ก 3 ขวบ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ปัญหาการวิจัย  
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่จัดการศึกษาแต่ยังไม่สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (มนูศักด์ิ ศรีเคน, 2553, หน้า 3) จากการรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พุทธศักราช 2557 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557, หน้า 19-26) สรุปไว้ว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสมุทรปราการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐานมีจุดที่ควร
พัฒนาคือ การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
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เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมน้อยกว่าภาคเรียนละ 
2 ครั้ง และไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งไม่ได้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบและดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน รวมทั้งให้คําปรึกษาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยัง
ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีก่อนเสนอต่อสาธารณชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรเร่งพัฒนาให้มีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีผลการ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 1 : สํารวจเบ้ืองต้น ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2560 โดยทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูจากพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราช 
บัญญัติกําหนดแผนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดการศึกษาได้ ทั้งน้ีตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถ่ิน ตลอดทั้ง
สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาดังกล่าวได้โดยจะจัดเองทั้งหมดหรือมีส่วนร่วมก็ได้ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจการจัดการศึกษาของประเทศตามหลักการกระจายอํานาจให้
ท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ โดยสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ฉะน้ันในภารกิจอันสําคัญในการจัดการศึกษา “ปฐมวัย” น้ีจึง 
ไม่พ้นภาระของ อปท. เพราะเร่ืองการศึกษาก่อนวัยเรียนเป็นจุดเด่นที่สําคัญ เดิมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล ได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็ก 3-5 ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้งบประมาณ 
จากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 
ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้า
รับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ดําเนินการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในศูนย์เด็กเล็ก 7,520 แห่ง กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดําเนินการในวัด/มัสยิด เรียกว่าศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จํานวน 4,155 แห่งและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (สปช.) ดําเนินการในโรงเรียน เรียกว่า การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จํานวน 2,651 แห่ง 
รวมท้ังสิ้น 14,326 แห่ง ส่วนราชการดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กเด็กวัย 3-5 ขวบ ให้
มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือศักยภาพในการ 
ศึกษาต่อในระดับประศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ก็มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพ ในการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชนบริหารงาน โดย
คณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้นําท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด/มัสยิด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วยผู้แทน 
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ครูผู้สอน ผู้แทนครูพ่ีเลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธานและการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วน
ราชการต่าง ๆ ดําเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการแทนต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้าน โครงสร้างการบริหารงาน 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจ การดําเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาน 
ศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชน ด้านการจัดการศึกษาแก่
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอํานาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ 
ของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า ก-ข) เป็นจุดเด่น
ที่สําคัญของรัฐธรรมนูญเขียนลงลึกถึงรายละเอียดของการพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้าเรียนในการจัด
การศึกษาให้เด็กเล็ก (ต้ังแต่ 2 ขวบจนถึงเข้าอนุบาล) ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าช้ันอนุบาลเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญา ให้สมวัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

สภาพปัญหาการจัดต้ังโรงเรียนใหม่โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักเป็นโรงเรียน
ก่อต้ังใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังเองในระดับ “ประถมศึกษา” ในช่วงช้ันที่ 1-2 ปัญหา
ส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหาด้านบุคลากร อาทิ (1) บุคลากรขาดความพร้อม หาข้าราชการครูถ่ายโอนมา
ไม่ได้จึงเปิดช่องให้นักวิชาการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไปเรียนประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิตและรวมถึงผู้ดูแลเด็ก (ผดด) ได้หาโอกาสสับเปลี่ยนตําแหน่งมาเป็น
ครูในโรงเรียนน้ัน (2) นักวิชาการศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรี ด้านการศึกษาท่ีขึ้นสู่ตําแหน่งนักบริหาร 
งานศึกษาไม่ได้ ต่างพากันโอนย้ายมาเป็นครู สร้างปัญหาเร่ืองระบบเส้นสาย การปกครองทําให้งานมี
ปัญหา (3) ครูจ้าง (เหมา) และข้าราชการครูที่เป็นญาติผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
(นายก อปท. และสมาชิกสภาฯ) ประสบปัญหาการยอมรับการปกครองบังคับบัญชา โดยผู้อํานวยการ
โรงเรียน (ผอ.) ที่เป็นข้าราชการตามสายบังคับบัญชาก่อให้เกิดปัญหาด้านการปกครองงานโรงเรียน
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ล้มเหลว (4) การเข้าสู่ตําแหน่งข้าราชการครูส่วนท้องถิ่นด้วยแบบอุปถัมภ์ พวกพ้องว่ิงเต้นเส้นสาย
อาศัยเงินทอง ชู้สาว ญาติฯลฯ ทําให้สูญเสียระบบราชการแม้แต่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการ ก็เช่นกันจึงทําให้ได้บุคลากรท่ีไม่พึงประสงค์ (5) สวัสดิการครูท้องถ่ินถูกกําจัดสิทธ์ิทุก
รูปแบบด้วยการไม่ให้เบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ให้สิทธ์ิลา ไม่ให้สิทธ์ลาไปอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง มี
การจํากัดจํานวนไม่ให้ครูเพ่ิมขึ้นด้วยจําทําให้พนักงานในสํานักงานได้รับเงินโบนัสน้อยลงครูจึงทั้ง
เหน่ือยและหมดกําลังใจมากเมื่อเทียบกับ สพฐ. (6) นายก อปท. ปลัดฯ สมาชิกสภาฯแทรกแซงการ
ทํางานบริหารของโรงเรียนตามความต้องการของตนเองเพ่ือสร้างฐานคะแนนเสียงทําให้เสียระบบ
ราชการการควบคุมบังคับบัญชา การทํางานยาก (7) ขั้นเงินเดือนครูท้องถิ่นได้น้อยมากเพราะเม็ดเงิน
งบประมาณที่น้อยกว่าครู สพฐ. แม้โรงเรียนจะมีสภาพลักษณะที่ใกล้เคียงกัน (8) ความก้าวหน้าวิทยฐานะ
ต่างกันมากครูท้องถิ่นส่งขอวิทยฐานะได้ปีละ สองคร้ัง คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม แต่ครู 
สพฐ. ส่งได้ทุกเดือนและครูท้องถิ่นส่งวิทยฐานะไปที่ส่วนกลางซึ่งยากกว่า (9) ระบบการบริหารครูของ
ท้องถ่ินไม่มีมาตรฐานเน้นงานตามนโยบาย นายก ปลัดฯ และสภาท้องถิ่น ทําให้ครูหมดขวัญและ
กําลังใจอยากโยกย้ายไป สพฐ. เช่น การจัดครูไปสอนที่ไม่ตรงสายวุฒิ เอาบุตรหลานมาสมัครและแต่ง 
ต้ังเป็นครูแต่ขาดประสบการณ์ ขาดระบบการบังคับบัญชากับ ผอ. โรงเรียนมีอภิสิทธ์ิใช้อิทธิพลในโรงเรียน 
ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาดความก้าวหน้าเพราะจะตกแก่พวกพ้อง (10) โรงเรียนส่วนใหญ่ โดย 
เฉพาะบางแห่งที่ต้ังใหม่หาตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนไม่ได้เพราะการสรรหาของท้องถ่ินยังไม่เปิด
กว้างมีบุคลากรที่จบบริหารการศึกษาแต่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาจึงต้องไปเอาคนนอก 
อาทิ เช่น ปลัดฯ หรือนักบริหารการงานอ่ืน ๆ มารักษาราชการแทนผู้บริหารการศึกษาท่ีจะทําให้เกิด 
ปัญหาเชิงบริหารที่ไม่ตรงจุด ปัญหาด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ แผนงานต่าง ๆ การตรวจรับงาน
จ้าง การทําเอกสารซ่อมแซม อาคารทําความสะอาด การควบคุมงานปกติหน้าที่ของครูคือสอนหนังสือ
เท่าน้ันแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งใช้ครูทํางานเพราะไม่มีธุรการจึงทําให้เกิดปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนถึงขนาดที่ว่านักเรียนหาครูไม่เจอเพราะครูต้องควบคุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซม
อาคาร ทําความสะอาด จึงทําให้ครูท้อแท้ไม่อยากสอนหนังสือหากเป็นครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาให้บรรจุแต่งต้ังเป็นกรณีพิเศษแบบผู้ดูแลเด็กย่ิงมีอาการไม่อยากทํางานเพราะถือว่าตนเอง
ผิดหวังจากบรรจุ ลามไปถึงภารโรง แม่บ้าน กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ล้วนแต่ไม่อยากให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กเล็กที่ขึ้นมาเป็นครูอนุบาลโดยการสอบแบบกรณีพิเศษ ทําให้
คนในท้องถิ่นด้วยกันเองเขม่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างไม่พอใจต่อพฤติกรรมของคนบางคน 
(สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, 2560, หน้า 66) 

นอกจากน้ีปัญหาอื่น ๆ เช่น (1) ด้านจํานวนนักเรียนบางโรงเรียนนักเรียนเยอะจนครูไม่พอ
ต่อการดูแลนักเรียนแต่ต้องสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองจึงรับเพ่ิมเรื่อย ๆ จนจัดการศึกษาไม่มี
คุณภาพ บางแห่งครูมากแต่ไม่มีนักเรียนท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่ดูแลจํานวนนักเรียนกับครูให้เหมาะสมกัน 
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(2) ความสามารถหรือเอกสารศึกษาของครูในโรงเรียนไม่ได้จัดการสอนให้เป็นไปตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ตนจบมาเพราะครูเดิมสอนอยู่ บางโรงเรียนไม่มีเอกศิลปะ สังคม ดนตรี เกษตร แนะแนว แต่จัด
แบบให้ผ่านไปจนเด็กด้อยคุณภาพ ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง ครู ตามอัตราที่ได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการล็อกตําแหน่ง เลือกปฏิบัติอาทิ 
การแกล้งสัมภาษณ์ให้สอบตกทําให้การเข้าสู่ตําแหน่งตอกยํ้ากระบวนการอุปถัมภ์มากหากผู้ที่เข้ารับ
การคัดเลือกหรือการคัดเลือกหรือการสอบมิใช่คนของตนเอง (Phachern Thammasarangkoon.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, 2560, หน้า 66) 

1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
จากกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตน์ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน

และพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดข้ึนในอนาคตจะต้องให้ความสําคัญกับ
การเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการการ
พัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาสร้างและใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2559, หน้า 
10, 24) จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยการประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนการศึกษาบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าระบบการบริหารงานครู
ของท้องถิ่นไม่มีมาตรฐานเน้นงานตามนโยบายอีกทั้งผู้บริหารไม่ได้มีคุณลักษณะตรงตามการจัดการ 
ศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยจะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา
และเพ่ือจะได้นําผลการการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามทัศนะของครู ลักษณะของบุคคลที่จะคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและความสําคัญของการวิจัยดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้
กําหนดวัตถุประสงค์สําหรับการวิจัยดังน้ี 
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1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.3 คําถามในการวิจัย 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้กําหนดข้อคําถามในการวิจัยเพ่ือเป็น
แนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยคร้ังนี้คือ 

1.3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับใด 

1.3.2 การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับใด 

1.3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ หรือไม่ 

 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้

ดังน้ี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงด้านส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ 

งานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องนํามาจัดทําเป็นกรอบแนวคิดซึ่งแสดงความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (x) และตัวแปรตาม (Y) ดังนี้ 
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ตัวแปรทํานาย  ตัวแปรเกณฑ์ 
 (Predictor Variables)  (Criteria Variables) 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework) 
ที่มา. *จาก มาตรฐานการศึกษาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก, โดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2554. 
  **จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย สํานักประสาน และพัฒนา 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น, 
2559. 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.6.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ 6 อําเภอ จํานวน 95 ศูนย์  

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 95 ศูนย์ ทั้งหมด 6 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จํานวน 15 ศูนย์ อําเภอพระประแดงจํานวน 21 ศูนย์ อําเภอบางพลีจํานวน 17 ศูนย์ อําเภอพระสมุทร
เจดีย์จํานวน 9 ศูนย์ อําเภอบางบ่อจํานวน 22 ศูนย์ อําเภอบางเสาธงจํานวน 11 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 95 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา* (Xtot) 

 

1. ด้านภาวะผู้นํา (x1)  

2. ด้านวิชาการ (x2)  

3. ด้านความสามารถในการบริหาร (x3)  

4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (x4)  

 

การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศนูย์พฒันา 
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน** 

(Ytot) 
 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ด้านบุคลากร 

3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ศูนย์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในคร้ังน้ีได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/รองผู้อํานวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 

1.6.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา มีสองด้านคือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 2545 ได้ให้มีการกําหนดมาตร 
ฐานการจัดการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาซึ่ง
มีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาและในส่วนมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาได้กล่าวถึงด้านผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานที่ 11 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นํา 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านความสามารถในการบริหาร 4) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549 อ้างถึงใน 
จรัล ฟังเร็ว, 2558 , หน้า 36) มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2559 แบ่งมาตรฐานการดําเนินงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกเป็น 6 ด้านคือ 1) ด้านบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559, 2559  
หน้า 1-74) 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการวิจัยครั้งน้ีจึงกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นขอบเขต

การวิจัยดังน้ี  
1.7.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Characteristics) หมายถึง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 2545 
ได้ให้มีการ กําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษาซึ่งมีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาและในส่วนมาตรฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาได้กล่าวถึงด้านผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานที่11 ได้แบ่งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารออกเป็น 4 ด้าน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สํานัก 
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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  1) ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้นําต้องเป็นผู้
เปลี่ยน แปลงปฏิบัติงานของผู้ตามและต้องได้รับผลบรรลุเป้าหมายทัศนคติความเช่ือ ความเช่ือมั่น 
และความต้องการของผู้ตามต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับตํ่าสู่ระดับสูงกว่า  

  2) ด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) ด้านความรู้ทางวิชาการถือว่าเป็นงาน
สําคัญที่สุดในบรรดางานของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีวัดความสําเร็จ ความสามารถของผู้บริหาร
ดังน้ันผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีคุณลักษณะทางด้านวิชาการเพ่ือจะได้บริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุจุดมุ่งหมายอันจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

  3) ด้านความสามารถในการบริหาร (Management ability) หมายถึง ผู้บริหารใน
ฐานะผู้นําจะต้องมีความรู้ มีความสามารถทางด้านการบริหารมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
รู้วิธีการทํางาน มีความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์เข้ากับกลุ่มคนและสังคมได้ดี รู้จักใช้คนและจูงใจ
คน ให้คนเกิดความเช่ือมั่นศรัทธาพร้อมที่จะร่วมงานทั้งกายและใจมีความสามารถในการนึกคิด มี
ปัญญาไหวพริบฉลาดทันคน ทันเหตุการณ์ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ต้องเก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 

  4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Morality and ethics) หมายถึง ผู้บริหารท่ี
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านใช้หลักธรรมในการบริหาร 
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นความดีความงามของบุคคลที่กระทําไปด้วยจิตสํานึกที่ดีและได้ปฏิบัติจน
เป็นนิสัยเป็นที่ยอมรับของสังคม คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งที่มีความ
จําเป็นอย่างย่ิง ที่ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงตนให้มีความเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
เน่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้มีความสําคัญต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา ทั้งผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงานของผู้บริหารเองตลอดทั้งนักเรียน ดังน้ันผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่น่านับถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้  

1.7.2 การปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก (Performance of teachers, carers) หมายถึง การ
ปฏิบัติ งานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2559 จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Management of child develop- 
ment centers) หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพตาม
หลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนใน
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ท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน และ
ด้านการบริหารงบประมาณ 

  2) ด้านบุคลากร (Personnel) หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยผู้บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 

  3) ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Building, environment 
and safety) หมายถึง การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ทั้งภายใน
อาคาร และภายนอกอาคาร ต้องคํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่เด็กเล็ก การจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกัน 
การแพร่ กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัย
ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรม ที่ถูกต้องซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ 

  4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร (Academic and activity based 
courses) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี เพ่ือให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

  5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (Participation and 
support from all sectors) หมายถึง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องคํานึง ถึงการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือเป็นการระดมความ
ร่วมมือทั้งทรัพยากรและการลงทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และส่งเสริมความพร้อมของเด็กในการเข้ารับการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

  6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก (Promotion of child development 
network) หมายถึง การเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระดับพ้ืนที่ให้มีการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 

1.7.3 สถานศึกษา (Place of education) หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา (Manager) หมายถึง บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือบุคคลที่
นายกองค์การบิหารส่วนตําบลมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.5 ครูผู้ดูแลเด็ก (Teacher) หมายถึง บุคคลที่ทําหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สถานภาพเป็นข้าราชการครูและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 

1.7.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child Development Center) หมายถึง สถานศึกษาที่ให้
การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local government organization) หมายถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
1.8.1 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสามารถนําไปปรับปรุงคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ทางการบริหารสถานศึกษาให้กบัผู้บริหารเพ่ือใหก้ารบริหารงานมีคณุภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.8.2 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

1.8.3 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลนําไปใช้วางแผนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้
ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด หลักการของนักวิชาการ และนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยค้นคว้า
ข้อมูลและสถิติจากตําราเอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาเป็นกรอบในการศึกษาดังรายละเอียดดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 2.1.2  ความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
 2.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
 2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
 2.2.1 บทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.4 บริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.5 สรุป 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
ภายใต้ระบบการบริหารสถานศึกษาที่มีทรัพยากรจํากัด ผู้บริหารจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะทํา

ให้การดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมายได้ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, (2557, หน้า 8) ผู้บริหาร ผู้นํา ผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน ไม่ว่า
หน่วยงานเล็ก หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการ
สําเร็จหรือสิทธิภาพของงานเป็นอย่างย่ิง บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็
อาจได้รับผลงานสูงได้ ถ้าผู้บริหารมีคนลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําของ
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ผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดข้ึนของหน่วยงานน้ัน ๆ ย่อม
สมบูรณ์ได้ยาก (วัลลา คงธรรม, 2558, หน้า 10)  

2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทั้งในประเทศ

และต่างประเทศไว้ดังน้ี จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 24-25) ได้กล่าวถึง ความหมายของการ
บริหารไว้ว่า การบริหารองค์การ เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ขององค์การ ที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และเพ่ือความอยู่รอด ของ
องค์การการเรียนรู้เร่ืองการบริหารองค์การ จะช่วยให้องค์การสามารถ กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ของงาน บุคลากร ตลอดจนกลไกการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพราะโดยปกติองค์การทุกประเภท
ต้องมีกิจกรรมการดําเนินงาน และเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์การ 
แต่ในหลักการบริหารแล้ว องค์การทุกองค์การย่อมมีหลักการบริหารส่วนใหญ่ที่เหมือนกัน จะแตกต่าง
กันก็เฉพาะในส่วนปลีกย่อยเท่าน้ัน ดังน้ัน การทําความเข้าใจกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหาร
จึงเป็นเรื่องสําคัญ และจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารเพ่ือประโยชน์ในการบริหารองค์การ การบริหาร 
สามารถใช้คํา 2 คําทดแทนกันได้ ได้แก่ คําว่า “การบริหาร (Administration)” และ “การจัดการ 
(Management)” แต่ในความหมายที่แท้จริง คําว่า การบริหาร (Administration) จะเน้นในเรื่อง
ของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมักจะใช้รับการบริหารงานทุก
ชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ส่วนคําว่า การจัดการ (Management) มักจะใช้ในงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
เอกชน แต่ทั้ง 2 คํา ต่างก็มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของผู้บริหารทั้งสิ้น คําว่า “การ
บริหาร” ได้มีผู้ใช้คําว่ามีผู้ให้คําจํากัดความไว้มากมาย ซึ่งความหมายเหล่าน้ีต่างก็กล่าวไปในทํานอง
เดียวกัน โดยให้ความสําคัญแก่ผู้บริหารว่าเป็นผู้ที่นําองค์การไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายทั้งสิ้น การ
ให้คํานิยามคําว่า “การบริหาร” จึงอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแนวทางที่นักบริหารแต่ละคนได้
ศึกษา การบริหารเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผู้บริหาร และสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นัก
บริหารหลายคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การบริหาร เป็นกระบวนการ ทํางานร่วมกันของคณะบุคคล 
โดยวัตถุประสงค์เฉพาะที่แน่นอนในการทํางาน บางคนเห็นว่า การบริหารเป็นศิลปะของการเป็นผู้นํา 
ที่จะนําผู้อ่ืนให้ทํางานตามวัตถุประสงค์ได้ บางคนให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการทาง
สังคม ซึ่งมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย จึง
เห็นได้ว่า เรื่องของการบริหาร เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อน เป็นเรื่องที่ต้องเก่ียวพันกับคน 
ความรู้สึกนึกคิด ทรัพยากร จุดมุ่งหมาย รวมท้ังกระบวนการในการบริหารงาน เป็นต้น เช่นเดียวกับ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) ได้เขียนไว้ในหนังสือ แนวคิดพ้ืนฐานทางการบริหาร ไว้ว่า การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (administrative functions) 
หน้าที่ทางการบริหารน้ี นักทฤษฎีจําแนกแตกต่างกัน อีกสามปีต่อมา สุนทร โคตรบรรเทา (2554, 
หน้า 2) ที่กล่าวเร่ืองการบริหารไว้ว่า การบริหาร หรือการจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานกับคน
และโดยคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ ในปีเดียวกัน สุภาวดี ภาโสม (2554, หน้า 15) 
ได้กล่าวว่า ผู้บริหาร คือ ผู้ให้บริการและดําเนินกิจการ ในการที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในปีถัดมา วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) และ
ประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (administrative functions) ซึ่งหน้าที่
ทางการบริหารน้ี นักทฤษฏีจําแนกแตกต่างกัน Fayol (1917 cited in Bartol, Martin, Tein & 
Matthews, 1998, p. 18) จําแนกเป็น 5 หน้าที่ คือ การวางแผน (planning) การจัดองค์ (organizing) 
การสั่งการ (commanding) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controlling) และ
ในปีเดียวกัน จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 22) ที่สรุปการบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินงานของกลุ่มคน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในอีกสองปีต่อมา จอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2555, หน้า 23-24) กล่าวไว้ว่า ความหมาย ของการบริหารการศึกษาน้ัน มักจะอิงอยู่กับความหมาย
ของการบริหารท่ัวไป ทั้งน้ีเพราะการบริหารท่ัวไป มีอิทธิพลต่อการศึกษามาโดยตลอด และเน่ืองจาก
ศาสตร์การบริหารการศึกษาเริ่มพัฒนามาพร้อม ๆ กับศาสตร์การบริหารอ่ืน ๆ ดังน้ันนักบริหารการ 
ศึกษา ตลอดจนนักวิชาการบริหารการศึกษาจึงได้รับเอาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ทางการ
บริหารท่ัวไปมาใช้ ด้วยเหตุน้ีความหมายของการบริหารการศึกษาจึงสอดคล้องกับความหมายของการ
บริหารทั่วไปอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
ของกลุ่มบุคคล เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเป็นคนดี และ
สมบูรณ์ซึ่งอาจเป็นการดําเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครู หรือบุคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือ
ผู้บริหารร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่าง ๆ 
และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น การจัดพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้น้ัน จะต้องมีการดําเนินการในการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาดําเนินการหรือมาทํา
การสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองเด็กนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืน ๆ ซึ่ง
การดําเนินงานเหล่าน้ี รวมเรียกว่า ภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรืองานบริหารการศึกษาน่ันเอง 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ในปีเดียวกัน ประสรร เทวอนรัมย์ (2555, หน้า 14) ได้กล่าว
ว่า ผู้บริหารทั่วไป หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง หรือเลือกต้ังให้สามารถ ใช้
วิธีการต่าง ๆ ที่คิดว่าเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพนําความสําเร็จตามเป้าหมายสู่
องค์การหรือหน่วยงาน เช่นเดียวกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของผู้บริหาร
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ไว้ว่า ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ในองค์การธุรกิจ เรียกว่า ผู้จัดการ (manager) ในองค์การของรัฐ เรียกว่า ผู้บริหาร
(administrator) ดังน้ันในองค์การธุรกิจ จึงใช้คําว่า การจัดการ (management) ส่วนองค์การของรัฐ 
ใช้คําว่าการบริหาร (administration) (Massie & Douglas,1981) ทั้งน้ีความมีประสิทธิผล (effectiveness) 
หมายถึง การกําหนดงานที่จะทําได้อย่างถูกต้องถูกทิศทาง และทําให้บรรลุผลได้ (doing the right 
things) ส่วนความมีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การทํางานเป็นไปตามที่กําหนดไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง (doing things right) ในอีกหน่ึงปีต่อมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (2556, หน้า 6) ได้ให้
ความหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
แต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน และในปีถัดมา อําไพ อุ่นศิริ (2557, หน้า 11-12) ได้กล่าวถึง การ
บริหารไว้ว่า มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Administration” การบริหารเป็นสิ่งสําคัญ
อยู่ควบคู่กับการดํารงชีวิตของมนุษย์มาเน่ินนาน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ เป็น
กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องมีหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันทําตามลักษณะ ความรู้ ความ 
สามารถมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในระหว่างพวกพ้อง และเผ่าเดียวกัน โดยมีจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติของกลุ่มชน เมื่อสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น มีความซับซ้อน
มากข้ึน มนุษย์เร่ิมสร้างและวางระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้นโดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และความเช่ือโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความสําเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์กร และเกิดความ
สงบสุขข้ึนในสังคม โดยสรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองพิจารณาได้ 3 
ทางคือ 1) ทางโครงสร้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
ของสายการบังคับบัญชา 2) ทางหน้าที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ระบุบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย 3) ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคล 
และบุคคลต้องร่วมกันทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร จากนิยาม
ไว้ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของการบริหาร ได้ดังต่อไปน้ี 1) การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมาย 2) อาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสําคัญ 3) ใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 4) มีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม 5) เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง
กลุ่มบุคคล 2 คนข้ึนไป 6) มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
7) การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ อําไพ อุ่นศิริ (2557, หน้า 55) ได้
กล่าวสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สําคัญที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในปีเดียวกัน จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, 
หน้า 124 -126) ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพไว้ว่าในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขการ
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ปรับเปลี่ยนการแข่งขันเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบและความมุ่งมั่นของสังคมท่ีดําเนินไปอย่างรวดเร็วรุนแรง 
และมีความหลากหลายน้ัน ต่างก็ส่งผลกระทบ ต่อวงวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ สาระ
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีเป็นผลต่อความสําเร็จหรือ
ประสิทธิภาพ ของสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง ผู้บริหารหรือผู้นําจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม 
ในการนําที่ถูกต้อง เหมาะสม เพราะความสําเร็จของงานทุกด้านขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หรือ
ผู้นํา ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังน้ัน ผู้บริหาร คือผู้ที่มีศิลปะในการบริหารคนบริหารงานให้ประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ผู้บริหารแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง ดังน้ี 

1) ผู้บริหารระดับต้น (First-Line Managers) หมายถึง ผู้บริหารที่ปฏิบัติการร่วมผู้บริหาร
ระดับอ่ืน ๆ โดย อาจจะเรียกช่ือแตกต่างกันออกไปตามลักษณะขององค์กร เช่น หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระ เป็นต้น  

2) ผู้บริหารระดับกลาง (Top Managers) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ที่ทําหน้าที่นําวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาผลัก 
ดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ผู้บริหาร
ระดับกลาง เช่น ผู้อํานวยการ หัวหน้าหมวด หัวหน้าสายช้ัน เป็นต้น 3) ผู้บริหารระดับสูง (Top 
Managers) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงสุดขององค์กร มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด
เป้าหมายขององค์กรในรูปของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การดําเนินงานขององค์การ เป็นผู้ตัดสินใจ นําองค์กรเพ่ือความอยู่รอด ผู้บริหารระดับสูง จะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการประชุมหรือสื่อสารกับพนักงานระดับสําคัญ ๆ ขององค์กร เป็นตัวแทนองค์กรใน
งานสาธารณะต่าง ๆ เป็นตําแหน่งที่มีความกดดันในงานสูง มีเวลาพักผ่อนน้อยและเวลา ส่วนตัวน้อย 
มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยํา มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี เช่น ผู้บริหารสถานศึกษารองผู้อํานวยการศึกษา เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารได้น้ันต้องผ่านการศึกษาอบรมในระดับปริญญาตรีด้านการ
บริหารการศึกษาซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพในสาขานั้น ๆ สอดคล้องกับ จรัล ฟังเร็ว (2558, หน้า 15) 
ได้สรุป ผู้บริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้นําและบริหาร
จัดการภารกิจของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะประสานงานและตัดสินใจ ทั้งน้ี เพ่ือให้บังเกิดผลสําเร็จของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังน้ันกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลที่มีความรู้ความสามารถ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในองค์กรโดยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลมุ่งความสําเร็จขององค์กรและยัง



20 
 

เป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาชีพมีพฤติกรรมที่น่าเช่ือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองผู้ใต้ 
บังคับบัญชานําพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีคุณภาพ 

2.1.2 ความสําคัญของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารไว้ว่า อัญชลี อินทร์ไทร (2558, หน้า 14) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร
ไว้ว่าความสําคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารหมายถึงผู้ที่เป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการ
หน้าที่ของแต่ละคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถปรับลดหรือเพ่ิมเติมทรัพย์พยากรณ์ได้ตาม
ความจําเป็นในทิศทางเดียวกันจะทําให้เกิดศักยภาพมากขึ้นผู้นําจะต้องเอาความเก่งความดีของแต่ละ
บุคคลออกมาร่วมกันทํางานให้สําเร็จ สอดคล้องกับ วัลลา คงธรรม (2558, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า
ความสําคัญคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะจะมีผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่จะนําไปสู่การได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานนอกจากจะ
ทํางานเก่งแล้วการเป็นหัวหน้าคนจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นําด้วยเพ่ือให้บริหารทั้งคนและงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลช่วยให้ผลผลิตของหน่วยงานสูงขึ้นตามไปด้วย ในปีเดียวกับ ธนาวดี ทองเอม 
(2558, หน้า 15) สรุปความสําคัญคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ดังน้ี ผู้บริหารจะต้องรู้จักเปรียบเทียบ
คุณลักษณะความแตกต่างกับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินได้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างไร นําพาองค์กรไปสู่ทิศทางใด รู้จักเช่ือมโยง
เหตุการณ์และนํามาผสมผสานประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ ในอีกสองปี
ต่อมา สัมมา รธนิธย์ (2560, หน้า 37-38) ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารมีความสําคัญเน่ืองจากการบริหาร
เป็นกระบวนการหรือกลไกการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วโดยนําเทคโนโลยีและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพทําให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์สูงสุดโดยจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการร่วมแรงและความต้ังใจของกลุ่มบุคคลทุกคนในองค์กร
โดยมีจุดหมายเดียวกันคือความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การได้กําหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมท่ีมีการรวมตัวกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาดต่าง ๆ ต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการทํางานร่วมกัน การทํางานร่วมกันจะเป็นไปด้วย ความราบรื่น
และยังเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มหรือสังคมจําเป็นต้องมีการจัดระบบระเบียบและกําหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่จะยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารที่มีคุณภาพเพ่ือนําพาองค์กรหรือสถาบันให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน  

ดังน้ัน จากบทความที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญซึ่ง
ผู้บริหารเป็นตัวจักรสําคัญในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน การแก้ไขปัญหา นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
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2.1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
เบิร์นส์ (Burns) อ้างถึงใน วิรัตน์ พันธ์ุขาว (2559, หน้า 34) ได้เสนอทฤษฎีความเป็นผู้นํา

เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) เดิมเบิร์นส์ เช่ือว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะ
ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) โดยอธิบายว่า เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารจูงใจ
ผู้ตามให้ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังไว้ด้วย ด้วยการระบุข้อกําหนดงานอย่างชัดเจน และให้รางวัล เพ่ือการ
แลก เปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของผู้ตาม การแลกเปล่ียนน้ีจะช่วยให้สมาชิกพึง
พอใจในการทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพ
สูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ ผู้บริหารจะใช้ความเป็นผู้นําแบบน้ีดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงที่ค่อนข้างสั้น แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน 
แปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น เบิร์นส์ จึงได้เสนอวิธีการของความ
เป็นผู้นําแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ความเป็นผู้นําเชิง
ปฏิรูป (Trans-formational Leadership Theory) การท่ีผู้นําและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือ
ยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้นแนวคิดใหม่ของ เบิร์นส์ เช่ือว่า ความเป็นผู้นําเชิง
เป้าหมายกับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดงความเป็น
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นําในเชิงปฏิรูป
เบิร์นส์สรุปลักษณะผู้นํา เป็น 3 แบบได้แก่  

 1. ผู้นําการแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) ผู้นําที่ติดต่อกับผู้ตามโดย
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะน้ีพบได้
ในองค์กรทั่วไป เช่น ทํางานดีก็ได้เลื่อนขั้น ทํางานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกต้ังผู้แทน 
ราษฎรมีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกต้ังจะสร้างถนนให้ เป็นต้น  

 2. ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformactional Leadership) ผู้นําที่ตระหนักถึงความ 
ต้องการของ ผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการ
พัฒนา ผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นํา และมีการเปลี่ยนจะต่อ ๆ กัน
ไป เรียกว่า Domino effect ต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นําจริยธรรมตัวอย่างผู้นํา
ลักษณะน้ีได้แก่ ผู้นําชุมชน 

 3. ผู้นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นําที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นําจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ 
(Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรม
และความยุติธรรมในสังคม ผู้นําลักษณะน้ีมุ่งไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความ
จําเป็นอย่าง แท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นําจริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
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อดุลยเดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสาน
เขียวโครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง เป็นต้น คุณลักษณะของผู้นํา (Leader Traits)  

เมตต์ เมตต์การณ์จิต (2547, หน้า 174) ก็ได้กล่าวไว้ เช่นเดียวกันว่า องค์กรต่าง ๆ ใน
อนาคตจะประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะ (Core Competence) และจะต้องคิดใหม่ ในการทํางาน 
กับเครือข่ายต่าง ๆ (Network) ก็เพราะนิยามของการทํางานกําลังเปล่ียนไป องค์กรจะมีขนาดเล็กลง 
และมีความยืดหยุ่นสูง บางคร้ังการทํางานจะมีทั้งแบบรวมอํานาจ และกระจายอํานาจในเวลาเดียวกัน
ในการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติราชบัญญัติให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายการ 
ศึกษา ฉบับน้ีต้องการให้ผู้บริหารทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ (Professional) ที่ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะดังน้ี 1) ประกอบอาชีพตามวิชาชีพที่ได้ศึกษามา 2) มีการศึกษาหรืออบรมและพัฒนาวิชาชีพ
น้ัน ๆ อย่างต่อเน่ือง 3) สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหาร จนมีประสบการณ์ และเช่ียวชาญ 4) 
ได้รับการรับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ เช่น ใบรับรอง หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพจากองค์กร หรือ
สมาคมวิชาชีพ 5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด ในปีเดียวกัน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2557, 
หน้า 8-11) ได้กล่าวว่า ภายใต้ระบบการบริหารสถานศึกษา ที่มีทรัพยากรจํากัด ผู้บริหารจึงเป็นกลไก
สําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ดังน้ัน ผู้บริหารจึงสมควร ที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สําหรับ
คุณลักษณะของผู้บริหารน้ัน สุรศักด์ิ ปาแฮ อ้างใน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2557, หน้า 27-31) ได้
กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ดังน้ี  

1. มองกว้างไกลอย่างต่อเน่ือง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
สามารถที่จะกําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Stratigic Management) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องมีทักษะที่สําคัญในการ
กําหนดเป้าหมายในการทํางาน กําหนดนโยบาย และวิธีทํางานที่ชัดเจน  

2. สามารถท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze Situations) เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายได้อย่างเหมาะสม  

3. ไวต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมภายนอก และภายในองค์กร ทั้งในและ
นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งรู้จักวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอีกด้วย  

4. ความสามารถในการจัดระบบสื่อสารให้ได้ผล (Effective Communication) เพ่ือเช่ือม 
โยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทั่วถึงทุกระดับขององค์กร หน่วยงานสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษามือ
อาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอย่างดี  

5. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ต้อง 
สามารถวางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก กําหนดระบบการงบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ การ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบแนวคิด 
ทัศนคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และนํามาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

6. คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานแสวงหา ผลประโยชน์ให้
ตนเอง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในปีเดียวกัน นักจิตวิทยา และนักวิจัยได้พยายามแยกแยะ
คุณลักษณะส่วนตัว ของผู้เป็นผู้นําซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวผู้นํามาต้ังแต่เกิด มิใช่สิ่งที่ได้รับการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นภายหลัง โดยมีพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า ผู้นําย่อมมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกต่างไป
จากผู้ตาม การศึกษาได้เน้นไปใน 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้นํากับผู้ที่
ไม่ใช่ผู้นํา 2) การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้นําที่มีประสิทธิภาพ หรือประสบความสําเร็จ กับ
ผู้นําที่ไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ประสบความสําเร็จ การศึกษาเปรียบเทียบใน 2 ประเด็น ข้างต้นที่น้ีได้
พิจารณาคนลักษณะใน 3 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านทักษะ และสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพของผู้นํา  

Stock (อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, หน้า 194-197) ได้ทบทวนการศึกษา
คุณลักษณะ ของผู้นํา (Leader Traits) ที่ทําระหว่าง ค.ศ. 1904-1948 จํานวน 124 เรื่อง และสรุป 
คุณลักษณะของผู้นํา ที่ช่วยให้กลุ่มสามารถประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายได้ดังน้ี คือ 1) ความ
เฉลียวฉลาด (Initiative) 2) ความพร้อม (Alertness) 3) ความเข้าใจในงาน (Understanding of the 
Task) 4) ความ ริเร่ิมและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา (Initiative and Persistance in Dealing With 
Problems) 5) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confidence) 6) ความต้องการที่จะรับผิดชอบ 
(Desireto Accept Respon-sibility) 7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม (Occupy a Position 
of Dominance and Control)  

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้นําจะมีคุณลักษณะอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย สตอกดิลล์ 
สรุปไว้ว่า ผู้ที่จะเป็นผู้นําคนอ่ืน มิใช่สามารถจะเป็นได้โดยการอาศัยแต่เพียง การมีคนลักษณะทาง
ทักษะ และบุคลิกภาพของผู้นําน้ัน เพราะว่าคุณลักษณะของผู้นํา จะมีความสัมพันธ์ หรือเข้ากันได้กับ
ลักษณะกิจกรรม และเป้าหมายของผู้ตามด้วย นอกจากจะศึกษาคุณลักษณะของผู้นํา ที่จะทําให้
ประสบความสําเร็จได้ ยังศึกษาถึงทักษะด้านเทคนิค ด้านการจัดการ รวมทั้งแรงจูงใจในการจัดการ 
ด้วยความแตกต่างในวิธีการและความสนใจแต่ละผลของการศึกษา ยังได้คุณลักษณะเหมือนเดิมย่ิง
ส่งผลให้คุณลักษณะที่พบ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ผู้นํา จากแนวคิดเรื่องคุณสมบัติของผู้นํา จากนักวิชาการและนักบริหาร พอสรุปได้ดังน้ี คุณสมบัติของ
ผู้นําที่ดี ผู้นําที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีคือ 1) มีความรู้ (knowledge) 2) มีความคิดริเริ่ม 
(Initiative) 3) มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) 4) การมีมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relation) 5) มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Honesty) 6) มีความอดทน
(Patience) 7) มีความต่ืนตัวและพร้อม (Alertness) 8) มีความภักดี (Loyalty) 9) มีความสงบเสง่ียม 
ไม่ถือตัว (Modesty)  
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คุณสมบัติที่ดีที่ผู้นําควรจะมี 1) มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จ 2) มีการกําหนดลําดับความ 
สําคัญที่เหมาะสม 3) มีความต้ังและคาดหวังในมาตรฐานท่ีสูง 4) มีการเข้มงวดและยุติธรรม  

5) การให้ความสําคัญกับโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ 6) พัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานโดย
เร่งด่วน 7) การให้ความสนใจในรายละเอียด 8) การยอมรับจากความผิดพลาด 9) การเข้าไปเก่ียวข้อง
ในเรื่องที่สําคัญ 10) สนุกกับงาน  

คุณสมบัติของผู้นําควรประกอบด้วย ครองตน มีความประพฤติปฏิบัติตนดี มีความรู้ความ 
สามารถเข้าใจเหตุการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน อดกลั้น มีเหตุมีผล มีการควบคุมอารมณ์
ที่ดี ครองคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละจริงใจ สามารถในการจูงใจส่งเสริมให้ลูกน้องก้าวหน้า 
ครองงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่องาน รับผิดชอบต่องานตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการสร้างผลงาน มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ กล้าหาญในการตัดสินใจ คุณลักษณะของภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษา 
ภาวะผู้นําไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่สามารถศึกษาหรือฝึกฝนให้เกิดข้ึนได้ และเป็นสิ่งที่
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรจะมี เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะของภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษาในที่น้ีจะกล่าวถึง 2 ด้านคือ 1) คุณลักษณะของ
ภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษาที่พึงประสงค์และ 2) คุณลักษณะของภาวะผู้นําของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไม่พึง เช่นเดียวกับ มูนีเร๊าะห์ ปอแซ (2554, หน้า 49) ยังสรุปคุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา  
ไว้ว่า คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา ควรประกอบด้วยการมีศิลปะที่จะโน้มน้าว หรือจูงใจผู้อ่ืน ในสถาน 
การณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มุ่งมั่นทํางาน ให้สําเร็จตามความต้องการ อย่างสุดความสามารถมากกว่า ที่จะใช้
อํานาจบังคับ มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และมีความสามารถ ในการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เกิด
ความมั่นใจในการทํางาน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความกล้าที่แสดง
ความรับผิดชอบ มีการวางตัวเหมาะสม และเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ คุณลักษณะด้านคุณธรรม ควร
ประกอบด้วย การมีอุปนิสัยดีงามต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็นธรรมประจําใจตลอดเวลา และต้องมีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยึดระบบคุณธรรม
ในการบริหาร และไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน คุณลักษณะด้านความสามารถ ทางการบริหาร การบริหารเป็น
ศิลปะ ของการทํางานอย่างหน่ึงโดยอาศัยคนอ่ืน และยังเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกท่ีส่งผล 
ให้การดําเนินงานต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ควรประกอบด้วย การวางแผนการจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน และจิตวิญญาณในการบริหารงาน 
รวมท้ังต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการโดยใช้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าใช้อารมณ์ และความรู้สึก 
มีทักษะในการประสานงาน มีการสรุปประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของงาน วิสัยทัศน์ และเทคนิคในการบูรณาการ  

ชมพูนุช ปันทิ (2554, หน้า 20) ได้สรุป คุณลักษณะผู้บริหารไว้ว่า คุณลักษณะผู้บริหาร
เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารในองค์การ เพราะการเป็นผู้บริหารที่ดีน้ันเป็นการสร้างศรัทธา 
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ความเลื่อมใสให้แก่ผู้มาร่วมงาน และบุคคลท่ัวไป ยังเป็นองค์ประกอบที่สําคัญย่ิงที่จะนําองค์การ หรือ
หน่วยงานน้ัน ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมาย และความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  

สุภาวดี ภาโสม (2554, หน้า 30-98) ได้สรุป ลักษณะของผู้บริหารที่ดี ไว้ว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนควรมีความรู้ ความสามารถ เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังน้ีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ 
(Personality) เป็นพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจะแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล ตามที่
ปรากฏแก่สายตาของผู้อ่ืน หรือภาพที่แสดงในชีวิตคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวกับภาพลักษณ์สมรรถภาพทางร่างกาย 
อารมณ์ พฤติกรรมที่เป็นลักษณะนิสัยประจําตัวที่น่าเลื่อมใส น่าเคารพและศรัทธา เป็นคุณลักษณะที่
สําคัญของผู้บริหาร สรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ของผู้บริหารโรงเรียน ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ทั้งร่างกาย ทางวาจา เช่น สมรรถภาพร่างกาย ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย กิริยามารยาท การรู้จัก
วางตนให้เหมาะสมกับ กาลเทศะ รู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมารยาทในสังคม วัฒนธรรม มีความ
กระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่าง ๆ มีความเป็นประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน
ร่วมกับคนอ่ืน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะด้าน
ความรู้ความสามารถ เป็นคนลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึง ที่จะนําพาให้สถานศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้า ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ 
และเทคนิควิธีที่เหมาะสม เพ่ือการบริหารงาน ให้บรรลุผลซึ่งการบรรลุดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียน
จําเป็นต้องนําแนวคิด ทฤษฎีการบริหารหลายอย่างเข้ามาใช้ในลักษณะผสมผสานกัน และใช้อย่างมี
ทักษะจึงจะประสบความสําเร็จ 

แคทซ์ (Katz) (อ้างถึงใน สมศักด์ิ เจริญพานิชเสรี, 2546, หน้า 29-30) กล่าวว่า การบริหาร
จะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับทักษะ 3 ประการ คือ  

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการกระบวนการ การ
ดําเนินการ เครื่องมือและเทคนิคที่สําคัญของงานน้ัน ๆ กิจกรรมที่ผู้บริหารต้องใช้ทักษะด้านน้ี ได้แก่ 
การวางแผน หรือโครงการ การติดต่อสื่อสาร ทักษะกระบวนการกลุ่ม การจัดการและการอํานวยการ 
เป็นต้น  

2. ทักษะด้านคตินิยม (Conceptual Skill) หมายถึง ทักษะด้านมโนคติ หมายถึง ความ 
สามารถของผู้บริหารในการเข้าใจ หน่วยงานท่ีสังกัดทุกลักษณะ และขั้นตอนการทํางาน อย่างละเอียด
จนสามารถมองเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่าง ๆ ในองค์การหรือหน่วยงานได้ อย่างชัดเจน 
และการที่มีการเปลี่ยนแปลงในการในบางส่วนของงานจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนได้ รวมทั้งความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท่ีตนสังกัดกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารมีกิจกรรมหลายอย่างที่
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ผู้บริหารต้องใช้ทักษะด้านน้ี ตัวอย่าง เช่น การกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจการประสาน 
งาน และการแก้ปัญหาตามข้อขัดแย้ง เป็นต้น  

3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) หมายถึง ความสามารถ และความชํานาญ 
ของผู้บริหารในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพอัน ได้แก่ ความสามารถในการประสาน 
งานกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน และการยอมรับความสามารถในการประสาน 
ความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของตน
ตลอดจน การสร้างภาพหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความศรัทธาเช่ือถือและไว้วางใจ กิจกรรมที่ผู้บริหาร
จะต้องใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การพูดการสร้างขวัญ และกําลังใจการประสานงาน และการ
เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ  

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (อ้างถึงใน ปรียาภรณ์ ต้ังคุณานันต์, 2557, หน้า 223) ได้กล่าวถึง 
ภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษาที่ควรมี คือ 1) เป็นคนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2) เป็น
คนกระฉับกระเฉง 3) ได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความคิดที่ไม่ต่างหรือห่าง
จากกลุ่มมากนัก 4) เป็นที่พ่ึงของสมาชิก 5) ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 6) เป็นผู้มีสติปัญญา 7) สนใจ 
บทบาทการเป็นผู้นําของตนเอง รู้จักบทบาทของตนเป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบ ในปีเดียวกัน 
ปรียาภรณ์ ต้ังคุณานันต์ (2557, หน้า 226) ได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ ข้างต้นได้
ว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ควรมีพฤติกรรม หรือการแสดงออก 3 องค์ 
ประกอบ คือ  

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ควรมีความรู้ถ่องแท้ในภาระงาน ที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เป็น
ฐานคิด ในการคาดการณ์อนาคตขององค์กร  

2. องค์ประกอบด้านทักษะ ควรมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความ 
สามารถในการสื่อสาร เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับองค์กร มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรระดับต่าง ๆ ทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานในองค์กร และมีความสามารถในการคิดกว้าง คิดไกล คิดลึก คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และนําผลที่ได้จากการคิดมาสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กร  

3. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ควรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและองค์กร 
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเช่ือมั่นกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีลักษณะ 
มุ่งความสําเร็จ โดยเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีนํ้าใจ
ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแก่เพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจ มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมีความมั่นใจ 
วางใจเพ่ือนร่วมงาน  
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นอกจากผู้บริหารจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาตามที่กําหนดแล้ว 
ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจากเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา และรูปแบบจาก
การศึกษาวิจัย พอสรุปได้ดังน้ี  

1. เป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะ ทั้งการเป็นผู้นําด้วยการ
ทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ เช่น กล้าคิด กล้าทํา ในการเปลี่ยนแปลงสภาพ เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ต้องมีวุฒิภาวะในการคิดนอกกรอบ (Think out of the box) ดังน้ัน 
ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ และมากด้วยประสบการณ์ ตลอดจนการมีจิตใจที่
เป่ียมไปด้วยคุณธรรม ผู้บริหารการศึกษา ในวันน้ีต้องเป็นผู้นําองค์กร ในอนาคตที่จะต้องสร้างความ 
สําเร็จในการทํางาน และจะต้องเป็นผู้นําแห่งหลักการ (Principle-Centered-Leader) ใช้หลักการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ เมื่ออยู่ในยุคของการกระจายอํานาจ ท่านจะต้องแสดงบทกระจาย
อํานาจให้เป็นตัวอย่าง ไม่ยึดกฎระเบียบ หยุมหยิม โดยมุ่งความสําเร็จของงาน และมีการเพาะสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

2. เป็นผู้นําทางวิชาการการที่จะปฏิรูป การเรียนให้สําเร็จได้ ผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญ
ย่ิง โดยเฉพาะต้องมีความรอบรู้ในด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียน การ
สอน การประเมินผลฯลฯ นอกจากน้ีผู้บริหาร จะต้องมีศักยภาพในการนิเทศ การเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถ วิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  

3. เป็นผู้มีความสามารถ ในการบริหาร โดยต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎี สามารถวางแผน 
การนําแผนและนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาวะผู้นํา ไม่ว่าจะเป็น การประสานงาน 
การบริหารตามสถานการณ์ การให้วิทยาการสมัยใหม่ เช่น การสร้างทีมงาน การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การสร้างกลุ่มคุณภาพงาน (Q.C.C) เป็นต้น  

4. เป็นผู้นําทางเทคโนโลยี แม้ว่าผู้บริหารจะไม่มีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยี แต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเหล่าน้ี และสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา มีอย่างพอเพียง 
เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  

5. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่
ว่าจะเป็นในลักษณะขององค์กร คณะบุคคลในรูปของกรรมการ หรือในลักษณะใดก็ตามจะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นการระดมความคิด ทรัพยากร ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมกัน โอกาสที่จะ
ผิดพลาดจึงมีน้อย นอกจากน้ียังเกิดผลในด้านความภูมิใจร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกัน มีความผูกพันกับ
กิจกรรมที่ทําร่วมกัน ซึ่งจะเป็นผลให้การพัฒนามีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  

6. การพัฒนาองค์การและบุคลากร องค์การ และบุคลากร จําเป็น ต้องมีการพัฒนาให้ทัน
ต่อวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีมาอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนด้วยการจัดให้มี
การฝึกอบรม หรือสัมมนาอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง  
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สรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร มีหลายด้านที่สําคัญซึ่งแต่ละ
ด้านมีความสําคัญย่ิงต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา หากผู้บริหารมีความสามารถนํามาประยุกต์ 
ใช้ได้อย่างผสมผสานแล้วย่อมทําให้การบริหารงาน ของโรงเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดผลสําเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ คุณลักษณะด้านคุณธรรม เป็นพฤติกรรมที่สําคัญของผู้บริหาร
โรงเรียน การเป็นผู้บริหารที่ดีอาศัยความเก่งอย่างเดียวไม่พอ จะต้องอาศัยความมีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบกันด้วย ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมประจําใจ รู้ว่าอะไรดี อะไร
ช่ัว อะไรควรทํา ไม่ควรทําซึ่งสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกของผู้บริหารที่บริหารงานอยู่บนความต้ังมั่นของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
หรือเห็นแก่ได้ มีเมตตา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีกับทุกคน และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อม และวางตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คุณลักษณะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ในการบริหารงานในองค์กรใด ๆ ให้ประสบความสําเร็จ ผู้นํา หรือผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้
มนุษยสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือช่วยให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อนที่จะกล่าวถึงคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ควรจะได้ทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า 
มนุษยสัมพันธ์ เสียก่อน สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ และอยากให้ความ
ร่วมมือ ประสานงานกัน ด้วยความจริงใจ โดยมุ่งให้เกิดผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน คุณลักษณะ
ด้านภาวะผู้นําทุก ๆ สังคมย่อมต้องมีหัวหน้า หรือผู้นํา ในสังคมระดับประเทศ มีพระมหากษัตริย์ หรือ
ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า หรือผู้นําในสังคม ระดับโรงเรียนมีผู้อํานวยการเป็น
หัวหน้าหรือนํา เป็นต้น ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าหรือผู้นํา เรียกว่าผู้ตามหรือผู้ร่วมงาน สรุป
คุณลักษณะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ดังน้ี คือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าทัน
ต่อเหตุการณ์เสมอ มีวิธีการบริหารที่ชาญฉลาด มีความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถสร้าง
บรรยากาศของการทํางานที่ดี รู้จักฟังจากฝั่ง และเลือกเอาความคิดเห็นที่ดีมีความรอบรู้ในบทบาท 
และหน้าที่มีความสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานได้ มีทักษะในด้านการใช้ภาษาสื่อสาร มี
ความสามารถในการพัฒนา คุณลักษณะด้านเทคนิคการประชุม การประชุมทุกคร้ังถ้าดําเนินไปอย่าง
ไม่ถูกวิธีต้ังแต่เร่ิมต้นวางแผนการประชุมถึงระหว่างการประชุม และเมื่อสิ้นสุดการประชุมไปแล้ว ก็จะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากร ทั้งด้านเวลาของผู้ปฏิบัติงานของทุกคนค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดข้ึนอย่าง
น่าเสียดาย  

ที่สําคัญไปกว่าน้ัน คือ ประสิทธิผลอันเน่ืองมาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทําซึ่งจะเป็นพลัง
อันมหาศาลท่ีจะช่วย ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ไปสู่ความสําเร็จก็จะไม่เกิดขึ้น สรุปได้ว่า 
คุณลักษณะ ด้านเทคนิคการประชุม ที่จําเป็นของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ควร
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ปฏิบัติดังน้ี คือ เตรียมวาระการประชุม และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบล่วงหน้า กําหนดตัวเลขานุ 
การที่ประชุม โดยคํานึงถึง ความรู้ ความสามารถ เป็นสําคัญ จัดเตรียมวาระการประชุมได้เหมาะสมกับ
เวลา การประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
อภิปราย แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม เคารพในเหตุผล และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุม ติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม ดําเนินการประชุมและปิดการประชุมได้ตรงเวลา และ
สามารถบริหารการประชุมได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะด้านส่วนตัวและครอบครัว
เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนต้องอุทิศเวลา กําลังกาย กําลังทรัพย์ และชีวิตส่วนตัวเพ่ือให้เกิดมนุษย
สัมพันธ์ และความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ประชาชน และบุคคลทั่วไปทําให้เกิดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความพร้อม ทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ และความ
มั่นคงของครอบครัว ความพร้อมในองค์ประกอบเหล่าน้ี จึงมีความสําคัญต่อการบริหารเช่นเดียวกัน 
กับคุณลักษณะด้านอ่ืน ๆ สรุปได้ว่าผู้บริหารที่ดีน้ันต้องมีคุณลักษณะด้านส่วนตัวที่ดี มีสุขภาพกายใจ  
มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่เสื่อมเสียในเรื่องชู้สาว การพนัน และพูดหรือ
ฟังได้ชัดเจน มีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาสูง สามารถหาเทคนิคการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูง มีใจกว้าง 
ยอมรับความคิดเห็นของครูและนักเรียน เป็นผู้มีเสน่ห์ และมีอารมณ์มั่นคงสอดคล้องกับ ศักด์ิไทย  
สุรกิจบวร (2557, หน้า 28-34) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญของผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์ ไว้ว่าผู้นํา 
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีภารกิจที่ย่ิงใหญ่ที่จะต้องให้ความร่วมมือและเสียสละอุทิศตนที่จะ
ช่วยกันแก้ปัญหาที่สําคัญหลายประการ อาทิ วิกฤตด้านคุณภาพการศึกษาไทยตกตํ่ามาก ความเหล่ือม
ล้ําด้านโอกาสทางการศึกษามีมาก ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกหลักที่สําคัญต่อความสําเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นปัจจัยด้านบุคคลท่ีมี
ความสําคัญในการสร้างประสิทธิผลของภาระแห่งชาติ และหน่วยงาน เช่น โรงเรียน สถาบัน และ
องค์กรทางการศึกษา ดังน้ันการแสวงหาผู้บริหารที่มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ คุณลักษณะ 
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร งาน รวมทั้งภาวะผู้นําที่มี
ประสิทธิผลจึงมีความจําเป็นประการหน่ึง นอกจากนั้นการสร้างอัจฉริยภาพของผู้นําการศึกษาไทย 
โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีอยู่เดิมให้สามารถปรับปรุง ปรับตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิรูปการศึกษาในครั้งน้ีก็เป็นความจําเป็นอีกประการหน่ึงทั้งน้ีเพราะว่าอัจฉริยภาพของผู้นําจะไม่มี
ความหมาย หากไม่ประกอบข้ึนด้วยจริยธรรมและความชอบธรรมเป็นที่ต้ัง (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2543 
อ้างถึงใน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2557, หน้า 29) “อัจฉริยภาพ” หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา มี
ความสามารถเกินกว่าระดับปกติมากซึ่งมีอยู่ในบุคคล เป็นลักษณะดีเด่น เป็นที่น่าอัศจรรย์ หลายคนจึง
มีความเชื่ อ ว่าความเป็นผู้มี อัจฉริยภาพน้ันมักจะปรากฏเป็นพฤติกรรมโดดเด่น แตกต่าง 
จากคนทั่วไป โดยพิจารณาจากผลบ่งช้ีวัด สังคมทุกวันน้ีจะพบว่า “คนเก่งหาง่าย แต่คนดีหายาก” ซึ่ง
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เป็นสิ่งที่น่าวิตก ดังน้ัน ความเป็นอัจฉริยภาพ จึงเป็นทางสองแพร่งที่จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ระหว่าง 
“พรสวรรค์ หรือ พรแสวง” เป็นอัตลิขิตหรือเป็นพรหมลิขิต ทางจิตวิทยาก็ถกเถียงกันมานานระหว่าง 
กรรมพันธ์ุและสิ่งแวดล้อม สําหรับสังคมไทย การเมืองไทยเราก็ปรากฏมาให้เห็นว่า “นักการเมืองจะ 
ต้องทําทุกอย่างเพ่ือชนะการเลือกต้ัง (the next election) ส่วนรัฐบุรุษน้ันมักจะทําทุกอย่างเพ่ืออนุชน
รุ่นหลัง (the next generation)” ดังน้ัน ความเป็นอัจฉริยภาพ จึงน่าจะต้องร่วมมือกันสร้างความชอบ
ธรรมของความเป็นผู้นําโดย “การทําให้ดู อยู่ให้เห็น” แก่อนุชนเสียก่อนหรือสร้างอนุสาวรีย์วีรกรรมแก่
อนุชนรุ่นหลัง สภาวะที่ผู้นําและผู้ตามในสังคมไทยจะต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วยสิ่ง
ต่อไปน้ี 1) กระแสประชาธิปไตย (Democratization) มีมากขึ้น 2) กระแสโลกที่ไร้พรมแดน (Borderness 
World) ก่อให้เกิดการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (management of change) สิ่งที่ผู้นําแสวงหาก็คือ 
การหารูปแบบผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างกระแสโลกกับกระแสวัฒนธรรมท้องถิ่น (localization) 3) 
กระแสข่าวสารข้อมูล (informalization) ผู้บริหารยุคใหม่ต้องคิดอยู่เสมอว่า จะเช่ือมโยงเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ ให้เข้ากับวัฒนธรรมในการทํางานขององค์กรได้อย่างไร 4) กระแสวัฒนธรรม (Encultura-
lization) เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปการปรับเปลี่ยนความคิด ความเช่ือ ของคนในระดับต่าง ๆ ในองค์การ
ย่อมเกิด ขึ้นได้ เช่น ความอดทน ความจงรักภักดี ความนิยมวัตถุ ภาษาสากล การทํางานเป็นทีม การ
บริหารงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ การแสวงหาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความ
พร้อมทางด้านภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล สมควรที่จะพิจารณาปัจจัยและตัวแปร คือสภาพแวดล้อมทาง
ภารกิจของผู้บริหาร จิตลักษณะบางประการของผู้บริหาร พฤติกรรมความร่วมมือของผู้บริหาร สภาพ
ความคงอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหาร ประสบการณ์ในตําแหน่งของผู้บริหาร เป็นต้นประกอบการ
พิจารณาแต่งต้ังหรือการสรรหาเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถาน 
ศึกษาจะมีประสิทธิผลภาวะผู้นําไม่ใช่เกิดแต่อิทธิพลเฉพาะปัจจัยหรือตัวแปรที่เป็นบุคลิกลักษณะและ
คุณสมบัติของผู้บริหารเท่าน้ัน ในปีเดียวกัน อําไพ อุ่นศิริ (2557, หน้า 22) ได้กล่าวสรุป คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผู้นํามีมนุษยสัมพันธ์
เป็นที่ยอมรับของผู้เก่ียวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือนําไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ความสามารถบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง
ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีลักษณะสําคัญคือนักพัฒนาและ
แก้ปัญหานักตัดสินใจนักประนีประนอมนักการทูตนักวางแผนนักปกครองและนักปราชญ์ อีกหน่ึงปี
ต่อมา ธนาวดี ทองเอม (2558, หน้า 8-10) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากและ
จะต้องมีในตัวผู้บริหารทุกระดับหากผู้บริหารขาดคุณลักษณะที่ดีในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแล้วจะส่งผลให้การ
ทํางานค่ะประสิทธิภาพดังนั้นผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จักตนเองรู้จักลูกน้องและสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องรู้
จากการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถบริหารงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย
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ขององค์กรจึงพอสรุปได้ว่าคุณลักษณะหมายถึงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะประจําตัวที่เป็นจุดเด่นของ
บุคคลน้ัน ๆ อันเกิดจากความรู้ความสามารถและสภาพแวดล้อมส่งผลให้บุคคลเหล่าน้ันแสดงพฤติกรรม
ออกมาสู่บุคคลอ่ืนอาจเป็นพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบและในปีเดียวกัน อัญชลี อินทร์ไทร (2558, 
หน้า 12) สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ว่าคุณลักษณะผู้บริหารหมายถึงความเป็นผู้นําทางการศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดําเนินงานเพ่ือบริหาร
สถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรประกอบด้วย 1) คุณลักษณะทาง
กาย 2) ภูมิหลังทางสังคม 3) สติปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) ลักษณะที่เก่ียวกับงาน 6) ลักษณะทางสังคม 
เช่นเดียวกันกับ วัลลา คงธรรม (2558, หน้า 11) ได้สรุป คุณลักษณะของผู้บริหารว่า หมายถึง
เอกลักษณ์เฉพาะประจําตัวของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลซึ่งมีผลต่อการกําหนดแบบ
แผนวิธีการคิดและมีอิทธิพลในการชักจูงผู้อ่ืนให้ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันที่ได้กําหนดไว้ ในปีถัดมา วิรัตน์ พันธ์ุขาว (2559) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ว่า 
หมายถึง ศักยภาพทางความรู้หรือทักษะ ที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สําเร็จและลักษณะของ
ผู้บริหารคือสิ่งต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารที่มีมาต้ังแต่กําเนิด เกิดจากการเรียนรู้ได้แก่ความรู้ทั่วไปแรงจูงใจ
ลักษณะนิสัยภาพพจน์ที่มองตนเองบทบาททางสังคมหรือความชํานาญงานเฉพาะของผู้บริหารซึ่งมีส่วน
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้สําเร็จผลดีเย่ียมโดยบังเอิญหรือโดยไม่ได้ต้ังใจ  

ดังน้ันสรุปได้ว่า คุณสมบัติของผู้นําควรประกอบด้วย เป็นผู้มีความถ่องแท้ในภาระงาน 
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง มีลักษณะมุ่งความสําเร็จ มีความสามารถในการคิดกว้าง 
คิดไกล คิดลึก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีคุณลักษณะ ทางทักษะและบุคลิกภาพของความเป็นผู้นํา 

2.1.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
นักวิชาการได้ให้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารไว้ดังน้ี 
ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 281) ได้กล่าวถึงทฤษฎีคุณลักษณะไว้ว่า ทฤษฎีผู้นําเชิง

คุณลักษณะ แนวคิดน้ีเช่ือกันว่าการเป็นผู้นําขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลว่าจะเหมาะสมจะเป็นผู้นํา
หรือไม่คุณลักษณะของผู้นําชนิดน้ีอาจจะมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้มีผู้พยายามจะศึกษา
คุณลักษณะผู้นําทางกาย Aristotleเช่ือว่าความเป็นผู้นําเริ่มมาแต่กําเนิดจึงเกิดทฤษฎี The Great 
Man Theory of Leadershipและเช่ือกันมาจนถึง ค.ศ. 1950 ความเชื่อเรื่องความเป็นผู้นําโดย
คุณลักษณะน้ีพยายามจําแนกผู้นําออกเป็นผู้มีลักษณะทางกายและทางจิตวิทยาของผู้นําน้ันเกี่ยวข้อง
หรือพยายามอธิบายพฤติกรรมของผู้นําน้ัน ดังน้ัน ผู้ที่มีความเช่ือตามแนวน้ี จึงพยายามท่ีจะแยก
คุณสมบัติพิเศษที่ติดมากับผู้นําแตกต่างกับบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป เช่น ศึกษาภาวะผู้นําตามลักษณะโดย
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วิเคราะห์ประวัติบุคคลสําคัญพบว่าบุคคลสําคัญ ๆ มีพฤติกรรมเป็นผู้นําที่เกิดจากคุณลักษณะเป็น
ส่วนมาก คุณลักษณะของผู้นําน้ันอาจจําแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของด้านร่างกาย พบว่า 
ผู้นําที่เป็นหัวหน้ามักจะมีความสูง และน้ําหนักมากกว่าคนปกติโดย เฉลี่ย เช่น นักเรียนชายที่เป็น
หัวหน้ามักจะเป็นผู้ที่มีความสูง ส่วนผู้นําหญิงมักจะมีความสูงปานกลาง 2) ลักษณะทางสติปัญญา 
พบว่า สติปัญญามีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้นํา ผู้นําที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่าคนอ่ืน ๆ จะ
เป็นผู้ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นํา 3) ลักษณะทางบุคลิกภาพคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมีลักษณะเด่น การเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว และมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คุณลักษณะดังกล่าวมักจะพบในผู้นํามากกว่าคนปกติ ซึ่ง โรเบิร์ต โกลด์แฮม
เมอร์ และคณะ (อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2554, หน้า 17-19) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และไม่มีประสิทธิผลพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มี
คุณลักษณะเหมือนกัน 8 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้ังใจเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้ังใจเป็นครูสอนธรรมดา แต่ได้รับการ
ส่งเสริมจากหัวหน้าให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  

2. ส่วนใหญ่มีความศรัทธาในตัวนักเรียนอย่างจริงใจไม่ได้วิจารณ์เด็กในเรื่องไม่เรียนหนังสือ
และปัญหาด้านความประพฤติ คิดว่าปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้ังมาเพ่ือแก้ไข ดังน้ัน 
ผู้บริหารจึงเน้นความรับผิดชอบไปสู่การแก้ปัญหาของเด็กนักเรียน  

3. ผู้บริหาร มีความสามารถในการทํางานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล และได้รับความ
ร่วมมืออย่างดี ผู้บริหารมีความภูมิใจในตัวครู และยอมรับว่าครูเป็นผู้เสียสละและมีความสามารถ 
ผู้บริหารมีความเช่ือมั่น และความกระตือรือร้น ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการกลุ่มได้ดี รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน และยังมีทักษะในการคิดฉับพลัน เห็นใจเพ่ือนร่วมงาน   

4. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้เด็ดขาดในการบริหาร การยอมรับความต้องการของ
สถานศึกษามักจะเผชิญกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคจากสํานักงานเขตพื้นที่ และการขาดแคลนทรัพยากร
รู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการอยู่กับข้อจํากัดระบบราชการ และมักจะละเมิดสายการบังคับบัญชาโดย
หาทางผ่อนคลายปัญหาจากแหล่งใดก็ได้ที่เห็นว่ามีทางเป็นประโยชน์  

5. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และยอมรับความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะเป็นพันธกิจมากกว่าเป็นงานทํา ยอมรับบทบาทตนเองในปัญหาสังคมปัจจุบัน ความไม่
ชัดเจนต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และงานทํามีความสําคัญน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตนรู้สึกว่ามีความ สําคัญต้อง
บรรลุ ดังน้ันจึงพบว่า มีทางเป็นไปได้ที่จะอยู่กับความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ในตําแหน่งของตน  

6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ต่อการศึกษาและสามารถแยกข้อแตกต่างระหว่างเป้าหมาย
การศึกษาในระยะสั้นกับระยะยาว ดังน้ัน ผู้บริหาร จึงมีปรัชญาเก่ียวกับบทบาทของการศึกษา และ
ความสําคัญของปรัชญาภายในบทบาทน้ัน  
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7. ผู้บริหารเป็นผู้รู้จักปรับตัว ถ้าพบว่ามีบางสิ่งใช้การไม่ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
จําเป็นทันที และลงมือเดินตามเส้นทางใหม่อย่างปลอดภัย  

8. ผู้บริหารเป็นนักยุทธศาสตร์ที่สามารถ ผู้บริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ และ
วางแผนมรรควิธีจะบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน มีความสนใจในการกําหนดวิธีดําเนินการที่เหมาะสมที่สุด 
ในการได้มาซึ่งความเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ต้องเป็นผู้สนใจการบริหารหลักรัฐศาสตร์ และสนใจภาวะผู้นําทางการศึกษามากที่สุด 
ข้อสังเกตน้ี ได้รับการ จากงานวิจัยเก่ียวกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และความสําเร็จ หน่ึงปีต่อมา 

Black and Mouton’s Mangerial Grid ของเบคและมูตัน (Black and Mouton, 1964 
อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, หน้า 200-201) กล่าวว่าภาวะผู้นําที่ดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน 
(People) และผลผลิต (Product) โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1-9 และ
กําหนดผลผลิตเป็น 1-9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและ
คุณภาพสูงตามไปด้วยเรียกรูปแบบนี้ว่า Nine- Nine Style ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ี
จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผู้นําไว้ 5 แบบคือแบบมุ่งงานเป็นหลักแบบมุ่งคนเป็นหลักแบบมุ่งคนตํ่ามุ่ง
งานตํ่าแบบทางสายกลางและแบบทํางานเป็นทีม ตามแนวคิด เบค และมูตัน รูปแบบของผู้นํามี 5 
รูปแบบได้แก่  

1. แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) ผู้นําจะมุ่งเอาจากงานเป็น
หลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อยมีพฤติกรรมแบบเผด็จการจะเป็นผู้วางแผนกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติและออกคําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเน้นผลผลิตไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงานห่างเหิน
ผู้ร่วมงาน 

2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) ผู้นําจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และ
เน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทํางานไม่คํานึงถึงผลผลิตขององค์การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขนําไปสู่สภาพการสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ไม่สร้างความกดดัน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บริหารมีความเช่ือว่าบุคลากรมีความสุขในการทํางานการนิเทศในการทํางาน
ควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องมีการควบคุมในการทํางานลักษณะคล้ายการทํางานในครอบครัวที่
มุ่งเน้นความพึงพอใจความสนุกสนานในการทํางานของผู้ร่วมงานเพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ  

3. แบบมุ่งคนตํ่ามุ่งงานต่ํา (Impoverished) ผู้นําจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมากใช้
ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานดําเนินไปตามที่มุ่งหมายและคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ
ผู้บริหารมีอํานาจในตนเองและอิทธิพลต่อผู้อ่ืนตํ่ามีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยเพราะ
ขาดภาวะผู้นําและมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําเป็นส่วนใหญ่  

4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผู้บริหารหรือผู้นําหวังผล 
งานเข้ากับขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระดับกลางใช้ระบบที่มีกฎระเบียบแบบแผน
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ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบโดยเน้นขวัญกําลังใจความพึงพอใจอีกเรื่องการใช้กําลังและ
อํานาจยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหารมีการจัดต้ังคณะกรรมการในการทํางานอยู่
อย่างการทํางานที่เสี่ยงเกินไปในการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้งผู้ร่วมงานคาดหวังว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานท่ีได้กระทําลงไป  

5. แบบทํางานเป็นทีม (Team Management) ผู้นําให้ความสนใจทั้งเร่ืองงานและขวัญ
กําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาคือสร้างสมดุลระหว่างความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนทํางานโดยไม่ขัดแย้งกันเน้นการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก ผลสําเร็จ
ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้นํากับผู้ตามเกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบนี้เช่ือว่าตนเป็น
เพียงผู้เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าน้ัน อํานาจการวินิจฉัยสั่งการและอํานาจการ
ปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคลก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน เช่นเดียวกับ บาร์นาร์ด (Barnard, 1969. pp. 93-100) (อ้างถึงใน 
อัญชลี อินทร์ไทร, 2558, หน้า 15-16) ได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับลักษณะที่ดีของผู้บริหารที่ดีดังน้ี  

 1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Undulation) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง
ความคล่องแคล่วว่องไวต่ืนตัวอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิดปรับตัวได้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอความ
ทนทานคือความสามารถในการทํางานต่อเน่ืองกันได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นเวลานานทนต่อความ
ลําบากเจ็บชํ้าได้โดยไม่ปริปากบ่นหรือแสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ใดพบเห็นส่วนความมีชีวิตชีวาความ
คล่องตัวว่องไวแจ่มใสร่าเริงทําให้ผู้นํามีเสน่ห์ถูกใจคน ความอดทนทําให้ผู้นํามีโอกาสหาประสบการณ์
ได้มากเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดย้ังทําให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์และทําให้ได้รับความสําเร็จ
ในงานได้ง่ายเพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะให้พักผ่อนได้ความร่วมมือของบุคลากร
อ่ืนขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของผู้นําในการทํางานด้วยเหมือนกัน  

 2. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) ผู้นําที่ดีต้องตัดสินใจเร็วและเต็มใจ
เสมอที่จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองในเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึนการรู้จักตัดสินใจเป็นลักษณะหน่ึงของ
ความเช่ือมั่นในตนเองถ้าผู้นํามีความเช่ือมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดีการตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว
ทําให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ กระทําได้โดยทันท่วงทีความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานและอาจทําให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ  

 3. ความสามารถในการจูงใจ (Persuasiveness) ความสามารถนี้ถ้าผู้นําขาดแล้วแล้ว
แม้นจะมีความสามารถอย่างอ่ืนมากเพียงใดก็ตามยากที่จะนําคนจํานวนมาก ๆ ได้ยากที่จะทํางานได้
สําเร็จ เพราะคนของหน่วยงานจะดําเนินไปได้ โดยได้รับความร่วมมือจากคนหมู่มากผู้นําที่สามารถชักจูง
ใจคนน้ีหมายถึงความสามารถในการสนทนาความเป็นนักพูดสามารถแสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ
ความสามารถในการเขียนบทความวางตัวให้ผู้อ่ืนเลื่อมใสความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได้
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รู้จัก เอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เสียงานและรู้จักขัดในสิ่งที่ควร นอกจากน้ียังต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้
ภาษาได้ดีผู้อ่ืนเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแสดงความสุจริตใจของตนเองออกมาให้ผู้อ่ืนเห็นได้ชัด  

 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงสภาพอารมณ์ของบุคคลที่มีความรู้สึก
เสียใจไม่พอใจเมื่อไม่ได้ทําในส่ิงที่อันควรทําหรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเป็นความรู้สึกด้วย
ตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ผู้นําที่ดี
ย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับขณะเดียวกันเมื่อรับหน้าที่ได้มาแล้วจะบากบ่ันทําหน้าที่ให้ดีที่สุด
โดยไม่ทอดทิ้งแม้นแต่อุปสรรคบางประการมาเก่ียวข้องความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จําเป็นสําหรับ
ผู้นําทุกคน  

 5. ความฉลาดมีไหวพริบ (Intellectual) สมองเฉียบแหลมเต็มไปด้วยความรู้ทันโลกทัน
เหตุการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับผู้นําทุกประเภทความฉลาดมีไหวพริบจะมีก็ต่อเมื่อผู้นําเป็นคนดี
มีความรู้ดี รู้งานนโยบายและวัตถุประสงค์ของงานแจ่มชัดและกระบวนการวิธีการบริหารงาน มี
ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการเป็นคนพหูสูตคือรอบรู้และสนใจในเรื่องต่าง ๆ รอบด้านมีความคิด
ริเร่ิมและที่สําคัญที่สุดคือร่างกายจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแอ
อารมณ์ไม่มั่นคงไม่ว่าจะมีระดับสมองหรือเชาว์ปัญญาสูงเพียงใดการใช้สมองและปัญญาย่อมบกพร่อง
ผิดพลาดได้เสมอ คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาวิชาชีพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
9(3) (อ้างถึงใน จรัล ฟังเร็ว, 2558, หน้า 36-56) ได้ให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษาและในส่วนของมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้กล่าวถึงการประเมินด้าน
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานที่ 11 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้นํา 2) วิชาการ 3) ความสามารถในการบริหาร 4) คุณธรรมจริยธรรม (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549)  

1. ด้านภาวะผู้นํา การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จําเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร 
มืออาชีพโดยมีภาวะผู้นําที่มีสมรรถนะในการบริหารการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญในการ
บริหารในยุคปัจจุบัน สมรรถนะภาวะผู้นําครอบคลุมหลายลักษณะ เช่น การจัดการองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ภาวะผู้นําวิชาการ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2557, หน้า 30) ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความ 
สามารถในการบริหารตนเองและครองใจผู้อ่ืนได้ โดยสามารถใช้คนอ่ืนให้ทําบางอย่างตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได้ เช่นเดียวกับ ณชยธรรม์ ไตรรัตนศิริกุล (2557, หน้า 19) 
ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําไว้ว่า ภาวะผู้นําย่อมมุ่งประสงค์ที่จะบริหารงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งสิ้นผู้นําที่ผู้บริหารแสดงออกจะมีประสิทธิผลมากก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสม จะ
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เห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้นําที่มุ่งงานตํ่า และมุ่งความสัมพันธ์ตํ่า ก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงตามมุมมอง
ของผู้นําแต่ละบุคคลที่แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป  

2. ด้านความรู้ทางวิชาการ คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง ระดับการศึกษา ความรู้
สาขาต่าง ๆ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารพึงมี เป็นคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิงสําหรับผู้บริหารดังน้ัน ผู้บริหารต้องมีความรู้ทางวิชาการเพ่ือจะได้บริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอันจะส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป ซึ่งคุณลักษณะทางวิชาการของผู้บริหารน้ันควรประกอบไปด้วย ระดับความรู้หรือวุฒิการศึกษา 
ความรู้ทางวิชาการความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาชีพรวมทั้งความรู้เก่ียวกับสภาวะทางสังคมและ
ประสบการณ์ในการทํางานผู้บริหารท่ีจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจะต้องมีความรู้ความ 
สามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรมีความสามารถในการเขียนบทความทางวิชาการ การผลิตเอกสาร
ทางวิชาการ มีความสามารถในการนิเทศ การผลิตสื่อการสอน การทําวิจัยในช้ันเรียน มีความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรู้เรื่องชุมชนและวิธีการนําเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในอีกหน่ึงปีต่อมา จุฑามาศ การสินครบุรี (2559, หน้า 14) สรุป
ไว้ว่า งานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาก็คือ การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการท้ังสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับ
งานด้านหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้แบบเรียนงานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน 
งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุดงานนิเทศ การศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุม
อบรมทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูง จะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการนับเป็นงานที่สําคัญของโรงเรียนเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน 
ถือเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงาน
วิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้อง 
การเพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมต่อไป 

3. ด้านความสามารถในการบริหารงาน ผู้บริหารในฐานะผู้นําจะต้องมีความรู้ มีความ 
สามารถทางด้านบริหาร การใช้เทคโนโลยี วิธีการทํางานมีมนุษยสัมพันธ์จูงใจคนให้เกิดความเช่ือมั่น
และศรัทธา มีปัญญาไหวพริบฉลาดทันคนทันเหตุการณ์ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้สําเร็จบรรลุเป้าหมาย สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2559, หน้า 44) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษาไว้ว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดเอกภาพ มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนํายุทธศาสตร์และแผนงานที่กระทรวงกําหนดไว้ ไปบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลได้
เกิดผลผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และทั้งให้สามารถกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง 
ศึกษาธิการที่ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทํากลไกการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพ้ืนที่
ที่เหมาะสม เร่งรัดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง ทั้งใน
ด้านวิชาการการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน  

4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นความดีความงาม เป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของบุคคลแต่ละคน ในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา “คุณธรรม” เป็น
สภาวะท่ีบุคคลมีอยู่ในตนโดยกําเนิดและโดยการขัดเกลาทางสังคมที่เป็นสภาวะโดยกําเนิด หมายถึง 
คุณสมบัติทางจิต ที่บุคคลมีอยู่ตามพ้ืนฐานของจิตในทางพุทธศาสนา พ้ืนฐานของจิตมนุษย์ 2 ลักษณะ
มักจะถูกกล่าวอ้างหลายคร้ัง คือ จิตที่ใฝ่ดี กับจิตที่ใฝ่ตํ่า “คุณธรรม” เป็นสภาวะใฝ่ดีของจิต คุณธรรม
เป็นพฤติกรรมที่สําคัญที่ผู้บริหารพึงมี เช่น มีความประพฤติดีได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีคุณธรรมมี
ความสามารถในการทํางานดี กล้าตัดสินใจเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนจริยธรรม
อาจเรียกช่ืออย่างอ่ืนได้ เช่น เรียกว่า ศีลธรรม จรรยา จริยศาสตร์ จรรยาบรรณ คุณธรรม คือ ความดี
งามในจิตใจซึ่งทําให้เคยชินต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้มีคุณธรรม คือ ผู้ที่มีความเคยชินต่อการ
ประพฤติดีด้วยความรู้ลึกในทางที่ดีงาม ตามแนวคิดของ เบิร์นส์ (Burns) (อ้างถึงใน วิรัตน์ พันธ์ุขาว, 
2559, หน้า 34) ได้เสนอทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) 
เดิมเบิร์นส์ เช่ือว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) 
โดยอธิบายว่า เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังไว้ด้วย ด้วยการระบุข้อกําหนด
งานอย่างชัดเจน และให้รางวัล เพ่ือการแลกเปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของผู้ตาม 
การแลกเปลี่ยนน้ีจะช่วยให้สมาชิกพึงพอใจในการทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานความเป็น
ผู้นําเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ ผู้บริหารจะใช้ความเป็น
ผู้นําแบบนี้ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงที่ค่อนข้างสั้น แต่
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น เบิร์นส์ จึง
ได้เสนอวิธีการของความเป็นผู้นําแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ 
เรียกว่า ความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การท่ีผู้นําและผู้ตาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้นแนวคิดใหม่ของ เบิร์นส์ 
เช่ือว่า ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายกับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด 
และการแสดงความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรม
ความเป็นผู้นําในเชิงปฏิรูป เบิร์นส์ สรุปลักษณะผู้นํา เป็น 3 แบบได้แก่  

 1. ผู้นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้นําที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะน้ีพบได้ใน
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องค์กรทั่วไป เช่น ทํางานดีก็ได้เลื่อนขั้น ทํางานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกต้ังผู้แทนราษฎร 
มีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกต้ังจะสร้างถนนให้ เป็นต้น  

 2. ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นําที่ตระหนักถึงความ
ต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการ
พัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นํา และมีการเปลี่ยนต่อ ๆ กันไป 
เรียกว่า Domino effect ต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นําจริยธรรม ตัวอย่างผู้นํา
ลักษณะน้ีได้แก่ ผู้นําชุมชน  

 3. ผู้นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นําที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นําจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) 
ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและ
ความยุติธรรมในสังคม ผู้นําลักษณะน้ีมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความ
จําเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นําจริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสาน
เขียว โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง เป็นต้น  

ดังน้ันพอสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารน้ัน ต้องเป็นผู้มีความเป็นผู้นํา มี
ความรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารและยึดมั่นในคุณธรรมสูงสุด สามารถทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการปรับตัวสูง มีเป้าหมายมั่นคง มีความมุ่งมั่น มีความฉลาด ไหวพริบมี
ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็นไปในเชิงบวก รับ
ฟังความคิดเห็นและร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่วางไว้ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
 
2.2.1 บทบาทหน้าท่ีของครูผู้ดูแลเด็ก 
เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่นรายงาน 14 สิงหาคม 2558 มท.1 ลงนามประกาศ ก กลาง 

“กําหนดจํานวนตําแหน่งครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” อัตราส่วน 10 : 1 ตามท่ี ก กลาง มีมติที่ประชุม
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยลงมติเห็นชอบ กําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการครู 
พนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ ทั้งน้ี ก 
กลางจึงได้เตรียมออกประกาศ โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง มีตําแหน่ง อัตรากําลัง และห้อง
ประสบการณ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ในฐานะประธาน ก กลาง (ท้องถิ่น) ได้ลงนามแล้ว ในประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการครู-พนักงาน
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ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยตามประกาศคณะ 
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สรุปได้ว่า 1) หน่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 คน 2) 
กําหนดอัตราส่วนนักเรียน 10 คนต่อครู 1 คน (เศษเกิน 5 คนข้ึนไปให้มีครูได้อีก 1 คน) 3. ห้องจัด
ประสบการณ์ (ห้องเรียน) นักเรียน 20 คนต่อหน่ึงห้องเรียน หากเศษ 10 คนขึ้นไปจัดได้อีกหน่ึง
ห้องเรียน  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559, หน้า 87-93) ได้กําหนด
มาตรฐานตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก ไว้ว่า  

หมวด 1 ข้อความท่ัวไป  
ข้อ 4 ในระเบียบน้ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัด

ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคลากร
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งต้ังจากครู ผู้ดูแลเด็กเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บุคลากรและการดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งต้ังจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หลักในการอบรม
เลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งต้ังจากผู้ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และ ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่เข้ารับ
การอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ  

หมวด 2 บุคลากร  
ข้อ 5 ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ครู

ผู้ดูแลเด็ก 3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4) ผู้ประกอบอาหาร 5) ภารโรง 6) บุคลากรอ่ืน ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ตามความจําเป็น)  

ข้อ 6 การกําหนดจํานวนครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน 1 : 20 (ครู : นักเรียน) หากมี
เศษต้ังแต่ 10 คนขึ้นไปให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กอีก 1 คน กําหนดช้ันเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน แยกตาม
อายุของเด็กแต่ละวัย  
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ข้อ 7 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ 1) กําหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดําเนิน งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) 
พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการบริหารงานด้านบุคลากร ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ 
ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7) ส่งเสริมสนับสนุน
ความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด กําหนด  

ข้อ 8 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ 1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวมถึง การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณ
ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเน่ือง 3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวัดผล
ประเมินผล 4) จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 5) ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
ศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และ
ประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 8) จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมิน
ตนเอง 9) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 9 ครูผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่ 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) จัดอบรมส่ังสอนและจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 3) ปฏิบัติงานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5) ปฏิบัติงาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรกําหนด 7) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8) จัดทําแผนการจัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ 9) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 10) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 11) จัดทํา
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 12) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 13) 
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 14) จัดให้มีการ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียน 15) จัดระบบธุรการในช้ันเรียน 16) รวบรวมผลงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามลําดับ 17) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ 10 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่ 1) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแล
เด็ก 2) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์  

หมวด 3 การบริหารและการจัดการ  
ข้อ 14 การบริหารจัดการ/ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยงาน ดังน้ี 1) งาน

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) งานด้านบุคลากร 3) งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย 4) งานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) งานด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) งานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7) ด้านธุรการ ให้
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณากําหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละงาน โดยแบ่งงานและ มอบหมาย
งานตามความรู้ความสามารถ โดยคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากร ลักษณะปริมาณงานท่ีสอดคล้อง
กัน โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ข้อ 15 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) สําหรับเด็กอายุ 2 ปี 2) สําหรับเด็กอายุ 3 ปี 3) สําหรับ
เด็กอายุ 4 ปี 4) สําหรับเด็กอายุ 5 ปี  

ข้อ 16 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ยึด
แนวทาง และหลักการจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
วิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร โดยคํานึงถึงความต้องการของชุมชน และความพร้อมของท้องถิ่น  

ข้อ 17 การกําหนดระยะเวลาการให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
การแต่งกายของบุคลากรและเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบ และนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ออกเป็นประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559, หน้า 14-19) ได้กล่าวไว้
ในมาตรฐานท่ี 2 ด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ โดยผู้บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมท้ังบุคลากรที่
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เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือ ให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และ
ส่งเสริม พัฒนาการสําหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 
โดยมาตรฐาน ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 

1. ด้านมาตรฐานตําแหน่ง  
 1.1 พนักงานส่วนท้องถ่ิน ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ดังน้ี  

  1.1.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา 
หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ี 2) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ สาขา
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะ 
เวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

  1.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าหลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดย
จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) อบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคณุลกัษณะตามวัย 3) ปฏิบัติงานวิชาการ
ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5) 
ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 6) ทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.1.4 การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  
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 1.2 พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งครู ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งครู ดังน้ี  

  1.2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ี 2) ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครูผู้ช่วยและหรือตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและหรือตําแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนา อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  1.2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนและ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษา 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5) ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 6) ทํานุบํารุง ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.2.4 การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ใด
ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ หรือครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 
หรือ คศ.5 ตามลําดับ  

 1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 2 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 ได้ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังน้ี  
  1.3.1 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และหรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กแล้วแต่กรณี สามารถจ้างได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ตําแหน่งผู้ช่วย
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หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ให้กําหนดลักษณะ
งาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และหรือครูผู้ดูแล
เด็ก แล้วแต่กรณีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด 2) ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีทักษะ ให้กําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  

  1.3.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก สําหรับ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 77 เรื่อง แจ้งมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงาน จ้างทั่วไปและการกําหนดตําแหน่ง 
และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  

 1.4 พนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ประกอบด้วย  

  1.4.1 ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 1) ทําหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุ 
และงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559, หน้า 1-77) ได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้เพ่ือดําการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยังได้
กล่าวไว้ว่า เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล ได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
เพ่ือมุ่งพัฒนา ความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่ดําเนินการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
ในศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม) ดําเนินการในวัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จํานวน 
4,155 แห่ง และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดําเนินการในโรงเรียน 
เรียกว่า การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จํานวน 2,651 แห่ง รวมท้ังสิ้น 14,326 แห่ง ส่วนราชการ
ดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กวัย 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา 
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เช่นเดียวกัน แต่ก็มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชนบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทน ผู้ปกครอง/ผู้นําท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรม ก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม 
เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ของสํานักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ 
ดําเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตําบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
แทนต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน การ
ดําเนินงานของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากร  

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการ
บริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการดําเนินการ จัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนอง
ชุมชนด้านการจัดการ ศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ ของรัฐบาล ดังน้ันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจึงได้จัดทํา
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 1) มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐาน
ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของ

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 
18 กําหนดว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี (1) 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรก เริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ฯลฯ ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีหน้าที่
รับผิดชอบ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของ ประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหาร งาน และด้านการบริหารงบประมาณ ดังน้ี  

1. ด้านการบริหารงาน  
 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังเอง  
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดย รับถ่ายโอน
จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
กรมการศาสนา จึงทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการศูนย์ที่
แตกต่าง และหลากหลาย ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังเอง ดังน้ี  

   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังเอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และสํานักงานการประถม 
ศึกษา แห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 เร่ือง 
ข้อแนะนํา แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน 
ดังน้ี (2.1) รูปแบบที่ 1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ศูนย์
ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เช่นเดียวกับ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (2.2) รูปแบบที่ 2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และศาสนสถานร่วมกัน
บริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านใด โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนําแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์
อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา ในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 
276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 (2.3) รูปแบบที่ 3 กรณีศาสนสถานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนย์ทั้งหมด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ยกเว้นรายการอาหารเสริม (นม) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนําแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา ในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554  

 1.2 ด้านการจัดต้ัง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  1.2.1 การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดประสงค์จะจัด 

ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
ศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ดําเนิน 
การตามข้ันตอน ดังน้ี 1) จัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่หรือตําบลท่ีมีความต้องการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือสํารวจความต้องการของชุมชนในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยในการจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้องมีจํานวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่จะเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน (ยกเว้น
แต่กรณีพ้ืนที่เสี่ยงหรือ การคมนาคมไม่สะดวกแต่ต้องมีเด็กเล็กไม่น้อยกว่า 15 คน 2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เหมาะสมสําหรับจัดการ ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จะดําเนินการจัดต้ัง โดยอาจจะเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินก่อสร้าง
เอง หรืออาคารที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือใช้
เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) จัดทําแผนดําเนินงานการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้าน 
ได้แก่ แผนการสํารวจประชากรเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี, แผนการรับนักเรียน และการจัดช้ันเรียน, แผนการ
สรรหาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร หรือภารโรง เป็นต้น (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีอัตรา
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก หรือครู จะสรรหาได้เมื่อได้รับการจัดสรร 
อัตราหรือมีอัตราตําแหน่งน้ัน ๆ แล้ว), แผนการจัดต้ังงบประมาณ เช่น เงินเดือน/ค่าตอบแทน ค่า
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์
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ต่าง ๆ เป็นต้น 4) จัดทําโครงการและแผนดําเนินงานในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือขอความ
เห็นชอบ สภาท้องถ่ิน 5) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินให้จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบ 
ร้อยแล้ว ให้จัดทําประกาศจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่า
ด้วยการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6) ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานในการจัดต้ังศูนย์ฯ เช่น 
เปิดรับสมัครนักเรียน รับสมัครบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 7) รายงานการจัดต้ังศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเบ้ืองต้นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ โดยส่งเอกสารการประชุมสภาท้องถ่ินที่
เห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประกาศการจัดต้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8) เมื่อเปิดการเรียน
การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํารายงานการจัดการศึกษา 
จํานวนเด็กนักเรียน บุคลากร และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนแจ้งให้ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

  1.2.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความประสงค์หรือมีความจําเป็นต้อง ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผล ความจําเป็นในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือดําเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1) จัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่หรือตําบลเดิมที่ศูนย์ต้ังอยู่ว่ามีความต้องการให้ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือสํารวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชน และมติที่ต้องการ 2) จัดทําแผนการย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยกําหนดวันย้าย/รวมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ชัดเจน 3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนําเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 4) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5) กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์ที่ย้ายรวมที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ใน ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รวมศูนย์แล้ว 6) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยส่งเอกสารมติที่ประชุมสํารวจ ความคิดเห็นของชุมชน มติที่ประชุมของสภาท้องถิ่นที่
เห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศการย้ายรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก และ
จํานวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ย้ายรวม ให้กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นทราบ  

  1.2.3 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์หรือมีความจําเป็นต้องยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการ ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่ของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู หรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์น้ัน และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดเพ่ือดําเนินการ ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 1) จัดเวทีประชาคม 
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ในพ้ืนที่หรือตําบลที่ศูนย์ต้ังอยู่ว่ามีความต้องการยุบเลิกศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ความต้องการของชุมชน และมติที่ต้องการ 2) จัดทําแผนการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนบุคลากร
ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้มี ผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้น 3) นําผลการประชาคม แผนการยุบเลิกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และแผนบุคลากรที่ได้รับ ผลกระทบ เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน 4) เมื่อสภาท้องถ่ินได้เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5) รายงาน
การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเอกสารมติที่ประชุมสํารวจความคิดเห็น ของชุมชนที่เห็นชอบให้
ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มติที่ประชุมของสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก แผน
บุคลากรท่ีได้รับผลกระทบ และประกาศการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นทราบ  

 1.3 การจัดการศึกษาและการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนา การเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ดังน้ัน ระยะเวลา การจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
จึงต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตาม
วัย แต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ให้เด็กเล็ก พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนต่อไป ดังน้ี  

  1.3.1 การรับสมัครเด็กเข้าศึกษา การกําหนดระยะเวลาการศึกษา และการเปิดและ 
ปิดภาคเรียน ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทําเป็นประกาศตามแนวทาง ดังน้ี 1) การรับสมัครเด็ก
เข้าเรียนให้กําหนดระยะเวลาการรับสมัครเป็นปีการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามแผน 
การจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ กรณีมีเหตุผลความจําเป็นต้องรับ เด็กระหว่างภาคเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน ที่รับเข้าระหว่างภาค
เรียน 2) การรับเด็กเข้าเรียน กําหนดให้เด็กและผู้ปกครองต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือต้องย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นน้ัน ก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีรับเด็ก นอก
เขตบริการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีเด็กที่มิใช่สัญชาติไทย
ต้องมี หนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิด 
ภาคเรียนรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 200 วันทําการ (ภาคเรียน ละไม่น้อยกว่า 100 วันทําการ) ดังน้ี ภาค
เรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคมของปีการศึกษาน้ัน ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 
พฤศจิกายนของปีการศึกษาน้ัน 4) หากวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิดเรียนในวัน 
ทําการถัดไป 5) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิดภาคเรียนเกินกว่า 200 วันทําการ จากที่
กําหนดไว้ตามข้อ 3) สามารถดําเนินการได้ตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมขององค์กร
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ปกครอง ส่วนท้องถิ่นน้ัน 6) กรณีรับเด็กเข้าเรียนให้นับอายุเกิดถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษา
น้ัน 7) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ต้องเหมาะสมกับระยะเวลาเรียนและพัฒนาการของเด็ก โดยสามารถ
นําหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเพ่ิมเติม
ให้ครบตามระยะเวลาเรียนที่กําหนด 8) กรณีเด็กย้ายเข้า ย้ายออก และจบการศึกษาให้จัดทําทะเบียน
นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และออกเป็นหนังสือรับรองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1.3.2 การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนสําหรับเด็กเล็ก ได้แก่ 1) อาหารว่าง 2) อาหาร 
กลางวันตามหลักโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 3) อาหารเสริม (นม) 4) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา 
วัสดุครุภัณฑ์ และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก 5) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจําปี โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ และสาธารณสุข 6) บริการอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านงบประมาณ 
และ ความต้องการของชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1.3.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีพัฒนา การ
ครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน ตามมาตรฐาน การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  1.3.4 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีจําเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัด
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
และชุมชน หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนที่ไม่อาจเปิดเรียน ได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันทําการ หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
สาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศปิดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วันทําการ 
โดยให้ทําประกาศปิดเป็นหนังสือ และต้องกําหนดการเรียนชดเชยให้ครบ ตามจํานวนวันที่ประกาศปิด  

  1.3.5 การปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างปิดภาคเรียน เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป ดังน้ัน ในระหว่าง ปิดภาคเรียน ให้หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การจัดทําแผน ปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ การจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในช่วงปิดภาคเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ต้นสังกัดทราบ  

 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี จํานวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 
15 คน ดังน้ี 1) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 2) ผู้แทนศาสนสถาน 3) ผู้แทนจากสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทนชุมชน 5) ผู้แทนด้านสาธารณสุข 6) ผู้แทนผู้ปกครอง  
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7) ผู้แทนสํานัก/กอง/ส่วน การศึกษา 8) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก 9) หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจํานวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือก กรรมการ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยตําแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู หรือผู้ดูแลเด็ก 1 คน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  
2 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ โดยมีหน้าที่ดังน้ี (1) 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง หรือปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 4 
ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (2) กําหนดแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (3) เสนอแนะ
ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา เด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (4) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (5) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านบุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (6) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ 
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (8) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการ
พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดกําหนด  

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ จากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังน้ี  

 2.1 งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 7 รายการ ดังน้ี 1) เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 4) ทุนการ 
ศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก (กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้) 5) ค่าสวัสดิการสําหรับ
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หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) อาหารเสริม (นม) 7) อาหารกลางวัน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ Child development Center Information System 
(CCIS) ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ CCIS) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี พ.ศ. 
น้ัน พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามความเป็นจริง ตามแบบสํารวจและรายงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 2.2 งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจัดต้ังงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทําแผนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้นสังกัดพิจารณา ดังน้ี 
1) แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะ 3 ปี 2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3) แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 2.3  งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาใน สถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 2.4 การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก และ วัสดุ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0893.2 /ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่องการ
จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง  

 2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 3) ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 4) ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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(ฉบับที 9) พ.ศ.2553 5) ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และหนังสือ สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ดังน้ันสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องโดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านบุคลากร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดําเนินงานได้อย่างมีมาตร 

ฐานและมีคุณภาพ ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยผู้บริหาร
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมท้ังบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริม พัฒนาการสําหรับเด็กเล็ก
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ โดยมาตรฐาน ด้านบุคลากร 
ประกอบด้วย  

1. ด้านมาตรฐานตําแหน่ง 
ปัจจุบันตําแหน่งของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี 2 

ประเภท ได้แก่ 1) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และครู  
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก โดยแต่ละตําแหน่งมีมาตรฐานตําแหน่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ถือปฏิบัติในการคัดเลือก หรือสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งดังน้ี  

 1.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหน่งพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดมาตรฐาน
ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี  

  1.1.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ตํากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา เอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือ
คุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งน้ี 2) ได้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาออก
ให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

  1.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมถึงการดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศพด.) โดยจะต้อง
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย  

  1.1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง
การดําเนินงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน 
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน อย่างต่อเน่ือง 3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 4) จัด 
ทําภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานด้าน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี การพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 5) การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนา 
ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากร เพ่ือการ 
ศึกษาและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และ
ประสานเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย 8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

  1.1.4 การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  
 1.2 พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ดังน้ี  

  1.2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา
หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ี 2) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ สาขา
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ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะ 
เวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครู ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

  1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าหลักเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) อบรมสั่งสอน
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 3) ปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 6) ทํานุบํารุง ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.2.4 การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  
 1.3 พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งครู ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งครู ดังน้ี   

  1.3.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่าปริญญาตรีทาง
การศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ี 2) ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครูผู้ช่วยและหรือตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและหรือตําแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนา อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  1.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  1.3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนและ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
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เป็นสําคัญ 2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ  
6) ทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 8) ปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.3.4 การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ใด
ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ หรือครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 
หรือ คศ.5 ตามลําดับ  

 1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 2 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 ได้ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานกําหนด ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ดังน้ี  

  1.4.1 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และ หรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณี สามารถจ้างได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ตําแหน่งผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ให้กําหนดลักษณะ
งาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และหรือครูผู้ดูแล
เด็ก แล้วแต่กรณี ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด 2) ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหรือตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีทักษะ ให้กําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  

  1.4.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก สําหรับ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 77 เรื่อง แจ้งมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เร่ือง ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงาน จ้างทั่วไปและการกําหนด
ตําแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  

 1.5 พนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ประกอบด้วย  
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  1.5.2 ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 1) ทําหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุ 
และงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1.5.3 คนครัว/ผู้ประกอบอาหาร มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 1) ประกอบอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ ถูกอนามัยตามหลักโภชนาการสําหรับเด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็น
โรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้สะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูก
สุขลักษณะ 2) คนครัว จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ทําความสะอาดอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ 
ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยความสะอาดเป็นไปตามสุขลักษณะ 3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

  1.5.4 ภารโรง/พนักงานทําความสะอาด มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 1) ทําความสะอาด 
รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลบํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1.5.5 ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 1) ดูแลรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1.5.6 พนักงานจ้างตําแหน่งอ่ืน ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจพิจารณากําหนดตําแหน่งและ ดําเนินการจ้างได้ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมและจําเป็น ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่ง ตามข้อ 1.5) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วน ท้องถิ่นกําหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานภาพเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงาน จ้างตามภารกิจ  

 1.6 อัตราค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามข้อ 1.4 และ 1.5 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรหา/คัดเลือกบุคคล 
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามตําแหน่งที่กําหนด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการกําหนดอัตราค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ตามประกาศของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังน้ี  

  1.6.1 อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2558 ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังน้ี 1) พนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ 
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9,000 บาท 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น 3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งสําหรับผู้มี
คุณวุฒิ ปวช. และผู้มีทักษะ-อัตราข้ันตํ่าเดือนละ 9,400 บาท-อัตราขั้นสูง เดือนละ 19,550 บาท  
4) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี-อัตราข้ันตํ่าเดือนละ 15,000 บาท-
อัตราขั้นสูง เดือนละ 31,430 บาท  

  1.6.2 อัตราเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้าง ทั่วไป ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพ ช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้กําหนดอัตราเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังน้ี 1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้พนักงานจ้างทั่วไป 
ที่ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งน้ันต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้
พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000 
บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทน อีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท  
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ต้องใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างซึ่งบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มี ค่าตอบแทน
ไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อ รวมกับ
ค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน 13,285 บาท  

2. ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังน้ันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  

 2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรอง
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ มอบหมายการกํากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังน้ันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ 
ดังน้ี 1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างย่ังยืน 2) สนับสนุน 
งบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนา บุคลากร และการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัย คุณภาพครู 
การจัดสภาพแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) ส่งเสริม 
ให้มีแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชน 4) ส่งเสริมสนับสนุน 
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กิจกรรมความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย 5) ระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 6) 
กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.2 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร การศึกษา รวมถึง นักบริหารการ 
ศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาท
หน้าที่ ดังน้ี 1) นํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การปฏิบัติ 2) จัดทําแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อ หนังสือ นิทาน วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ เคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็ก การปรับปรุงซ่อมแซมหรือการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอ่ืน ๆ การจัดสภาพ 
แวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในศูนย์ และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 3) สํารวจความต้องการ
ของชุมชน ในการจัดต้ัง ย้าย/รวม ยุบเลิก และดําเนินงาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4) จัดทําประกาศจัดต้ัง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงนาม 5) กําหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของ บุคลากร และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน การดําเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7) แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8) จัดทําระเบียบว่าด้วยการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เห็นชอบและลงนาม 9) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตาม มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
 3.1 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3.1.1 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแล

เด็กเป็นไป ตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) 1:10 หากมีเศษต้ังแต่ 5 คน ขึ้นไป ให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 
คน โดยจัดการ ศึกษาห้องละไม่เกิน 20 คน หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (กรณีอัตราผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กให้ใช้สัดส่วนเช่นเดียวกับครูผู้ดูแลเด็ก)-กรณีที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก หรือครูที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม รักษาการในตําแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่ง-กรณีที่จะแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้กรณีที่ศูนย์น้ันไม่
มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือครู  

  3.1.2 สําหรับอัตราพนักงานจ้างตําแหน่งอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
พิจารณากําหนด ตําแหน่งและดําเนินการจ้างได้ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม และจําเป็น โดยคํานึงถึงสถานะการคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ  

 3.2 การกําหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด
ค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู รวมถึงพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดด้วย
ความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาใน
เร่ือง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าตอบแทน การได้เงินรางวัล เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
หรือบุคลากร อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถ่ิน เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 3.4 การพัฒนาบุคลากร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
หรือไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา เพ่ือพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 สรุปได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถดําเนินงานได้
อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
โดยผู้จัดการบริหารศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบ
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อาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทั้งน้ีเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา อบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ดังน้ัน ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องคํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ 
มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ให้ผู้ปกครองมี
ความมั่นใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก การจัด สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกัน การแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถ ลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรม ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้
ความสําคัญ ในการก่อสร้างอาคาร หรือการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี  

1. ด้านอาคารสถานที่  
 1.1 ที่ต้ัง 1) สถานที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ใน

พ้ืนที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส นํ้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง
อากาศ แสงและเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยตาม
มาตรฐานความจําเป็น และเหมาะสม 2) ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มี
การจราจรคับคั่ง หากมีความจําเป็น ต้องสร้างอาคารให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมี
รั้วเพ่ือป้องกันอันตราย 3) พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับนํ้าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และ
เป็นพ้ืนที่ที่ นํ้าท่วมไม่ถึง กรณีที่มีอาคารเดิมอยู่แล้ว แต่มีสภาพเสี่ยงไม่เหมาะสมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรพิจารณา ต้ังงบประมาณเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม  

 1.2 จํานวนช้ันของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารช้ันเดียว หากเป็น
อาคาร 2 ช้ันข้ึนไป ต้องมีมาตรการ ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน และความสูง 
ของห้องจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

 1.3 ทางเข้า-ออกตัวอาคาร ประตูทางเข้า-ออกจากตัวอาคารควรมีอย่างน้อย 2 ทาง มี
ความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็ก ออกจากตัวอาคารได้สะดวกหากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉิน
ต่าง ๆ  
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 1.4 ประตู-หน้าต่าง ประตู-หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด 
และจํานวนเหมาะสมกับ ขนาดพ้ืนที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
80.00 เซนติเมตร นับจากพ้ืน และ หน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็ก
มองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่ควร มีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง  

 1.5 บันได ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกต้ัง
ของบันไดสูงไม่เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นต้องมีลูกกรง 
และราวบันได มีขนาดเหมาะสม กับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรง ต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร ทั้งน้ี 
ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสําคัญ เช่น ปิดก้ันช่องบันได และช่องลูกกรง บันได (ช่องที่เป็น
ช่วงอันตรายอยู่ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร)  

 1.6 พ้ืนที่ใช้สอยภายใน พ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
และเพียงพอเหมาะสมกับ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเด็ก เช่น การเล่น 
การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม 
และที่พักของเด็กป่วย เฉลี่ยพ้ืนที่ใช้สอย 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละ
ห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค์ โดยใช้ พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจํากัดของพ้ืนที่ โดยมีแนวทาง ดังน้ี  

  1.6.1 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการนอน ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร 
ต่อเด็ก 1 คน โดยมี แนวทางในการจัดดําเนินการ ดังน้ี-จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มี
เสียงรบกวน และแสงสว่างไม่จ้าเกินไป-อุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ มีความสะอาด นําไปปัดฝุ่น ตากแดด
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง-ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็ก
แต่ละคน ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการซัก หรือผึ่งแดด เพ่ือลด
การแพร่ของเช้ือโรค-ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวนในบริเวณพ้ืนที่สําหรับนอน  

  1.6.2 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ ห้องส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่นห้องศูนย์สื่อ ห้องนิทาน ห้องสมุด ฯลฯ ทุกห้องต้องไม่ลื่น 
และไม่ช้ืน ควรเป็น พ้ืนไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทําความสะอาดง่าย และอยู่ใน
สภาพที่สะอาดอยู่เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนัง หรือ
พ้ืน อย่างมั่นคง ในกรณีที่เครื่องใช้น้ันล้มได้ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องหุ้มด้วย
วัสดุที่นุ่ม เพ่ือป้องกันการกระแทกของเด็ก 

  1.6.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเท ได้สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก ทั้งน้ี 
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้สําหรับรับประทานอาหาร ต้องทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ และ
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ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย และใช้งานได้ดี
  1.6.4 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
สําหรับเด็ก พอสมควร มีเครื่องใช้ที่จําเป็น รวมท้ังที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยเน้นเรื่อง ความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ดังน้ี 1) สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เป็น
ระเบียบ และการขนส่งอาหารที่พร้อมบริโภค ต้องมีการปกปิด 2) มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นควัน
รบกวน 3) มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เช่น มีการป้องกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได้ จากมีด ของ มีคม 
ถังแก๊ส เป็นต้น 4) โต๊ะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
5) ภาชนะใส่อาหารทําด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ไม่แตกง่าย 
หรือมีความคม 6) ที่ล้างภาชนะ ควรใช้อ่างที่มีก๊อกนํ้าหรือ ท่อระบายนํ้าถ้าใช้กะละมัง ต้องมี 3 ใบ วาง
สูงจากพ้ืน อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริเวณท่ีล้างจะต้องมีการระบายนํ้าได้ดี ไม่เฉอะแฉะ 7) ล้าง 
ภาชนะ อุปกรณ์ด้วยนํ้ายาล้างภาชนะ และนํ้าสะอาดอีก 2 คร้ัง หรือล้างด้วยนํ้าไหล 8) ภาชนะ 
อุปกรณ์ เมื่อล้างเสร็จแล้วต้องควํ่าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางในตะแกรงโปร่ง สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร 9) เขียง มีด ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ 
เน้ือสัตว์สุก เน้ือสัตว์ดิบ มีเขียงแยกใช้ตามประเภทอาหาร อย่างน้อย 3 อัน และควรทําความสะอาด
ทันทีเมื่อใช้เสร็จ  

  1.6.5 ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่อง
เวชภัณฑ์ ที่จําเป็น มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบยาหากหมดอายุต้องเปลี่ยนใหม่ทันที และขณะอยู่ในห้อง
ปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ ในการดูแลของครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก
ตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาล เป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐมพยาบาลแยก
เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม  

  1.6.6 บริเวณพ้ืนที่สําหรับใช้ทําความสะอาดร่างกายเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีใช้
สําหรับ ทําความสะอาดร่างกายเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จําเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและ
แปรงฟัน ในขนาด และระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็ก ในกรณีที่มีห้องอาบน้ําจะต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทโดยสะดวก พ้ืนไม่ลื่น แยกเป็นสัดส่วนสําหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง 

  1.6.7 ห้องส้วมสําหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับเด็กแยกเป็นสัดส่วนสําหรับ
เด็กชายและ เด็กหญิง โดยเฉลี่ย 1 ที่ต่อเด็ก 10-12 คน โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก หรือมี
ฐานส้วมที่เด็กสามารถ ก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น 
หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือ กุญแจ และมีส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก หาก
ห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ต้ังอยู่ในที่ลับตาคน กรณีไม่สามารถทําห้องส้วมสําหรับเด็กเป็น
การเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็กแยกเป็นสัดส่วน
สําหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  
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  1.6.8 ห้องอเนกประสงค์ สําหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กรณีที่ไม่มีห้องที่เป็น
สัดส่วน การรับประทานอาหาร หรือการนอนต้องคํานึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หากเป็นอาคารช้ันเดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 
1 ช้ัน ควรจัดให้ช้ันบนสุด มีฝ้าใต้หลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณี
ที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร อาจไม่มีฝ้าใต้เพดานก็ได้ 

  1.6.9 การกําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ให้จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนําออกไป
ทิ้งภายนอก อาคารทุกวัน  

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
 2.1 ภายในอาคาร  
  2.1.1 แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา เด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์) ในการอ่านหนังสือ
ได้อย่างสบายตา ไม่ควร ให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าต่อเน่ืองนานกว่า 2-3 ช่ัวโมง เพราะ
จะทําให้เกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก 1) เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป 
อาคารควรต้ังอยู่ในบริเวณที่ระดับเสียงเหมาะสม 2) การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู และช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่
เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงาน ที่มีมลพิษ ต้องมีเคร่ืองฟอกอากาศ และมีเครื่องปรับอากาศ
อย่างเหมาะสม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขต ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

 2.2 ภายนอกอาคาร  
  2.2.1 รั้ว ควรมีรั้วก้ันบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมี

ทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
  2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

และควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล 
การระบายนํ้าการระบายอากาศ และการจัดเก็บ สิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือ
แพร่เช้ือโรคโดยเฉพาะต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  

  2.2.3 พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร 
ต่อจํานวนเด็ก 1 คน โดย จัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก ควรเป็น
พ้ืนสนามหญ้า ดิน ทราย หรือวัสดุ ที่อ่อนนุ่ม ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มี ที่เล่นกลางแจ้ง เป็นการ
เฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืน ๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณ ที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์กําหนดหรือ
อาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับเด็กในสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณลานวัด หรือใน
สวนสาธารณะในกรณีที่นําเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย และการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเป็นสําคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ในแต่ละวัน 
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  2.2.4 ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่น่ังตาม
ระเบียงต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่น่ังไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคารสูง 2 ช้ัน ขึ้นไป ควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพ การใช้งานให้ปลอดภัยสําหรับเด็กอยู่เสมอ 

3. ด้านความปลอดภัย 
 3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย  
  3.1.1 ติดต้ังระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร  
  3.1.2 มีการติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่ 150 ตาราง

เมตร และ ถังดับเพลิงติดต้ังสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร ต้องมีการตรวจสอบอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ  

  3.1.3 ติดต้ังปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดต้ังตํ่ากว่าที่กําหนด 
จะต้องมีฝา ปิดครอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง 

  3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทําด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือ
แหลมคม หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม  

  3.1.5 จัดให้มีตู้เก็บยา และเคร่ืองเวชภัณฑ์สําหรับปฐมพยาบาลวางไว้อยู่ในที่สูง 
สะดวกต่อการ หยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก  

  3.1.6 จัดให้มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องนํ้าห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสาร
จําพวกเคมี หรือนํ้ายาทําความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช้ในห้องนํ้า-ห้อง
ส้วม ต้องทําความสะอาด สม่ําเสมอ 

  3.1.7 ไม่มีหลุม บ่อนํ้าหรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นอันตราย ต่อเด็กในบริเวณโดย 
รอบตัว อาคาร รวมท้ังไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม  

  3.1.8 มีระบบการล็อคประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร สําหรับเจ้าหน้าที่
เปิด-ปิดได้ ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู สําหรับห้องครัว และที่ประกอบอาหาร ควรมีประตู
เปิด-ปิด ที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 

  3.1.9 ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะนําโรค เช่น มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการใน
การดูแลรักษา ความสะอาดและป้องกันด้านสุขอนามัย  

  3.1.10 มีตู้ หรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูง 
ขนาดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก สําหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กน้ัน ควร
จัดแยกให้พ้นมือเด็ก  
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  3.1.11 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีบริการรถ
รับส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น สภาพรถรับส่งที่ต้องมีสภาพรถสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีการตรวจสภาพรถอยู่เป็น
ประจํา ด้านการตรวจสอบ ทะเบียนและบัญชีรายช่ือเด็กนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งประจําวัน ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ และความประพฤติ ของพนักงานขับรถ ข้อปฏิบัติของครูผู้ควบคุมเด็กนักเรียน
ประจํารถ เป็นต้น  

 3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอันตรายต่าง ๆ  
  3.2.1 มีการฝึกซ้อมสําหรับการป้องกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
  3.2.2 บุคลากรในศูนย์ควรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การ

ป้องกันอุบัติภัย และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก  
  3.2.3 มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานี

ตํารวจ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิด
เหตุการณ์คับขัน หรือจําเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจําไว้  

  3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  
  3.2.5 มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ  
  3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกับเด็กที่จะต้องดําเนิน 

การช่วยเหลือ โดยด่วน  
  3.2.7 มีการสํารวจ ประเมิน และจัดการจุดเสี่ยงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้

ดังน้ันในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคารต้องคํานึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมปลอดภัยแก่เด็กเล็ก
ผู้ปกครองมีความมั่นใจไว้วางใจการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย การ
จัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อ ลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัยให้เด็กโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องให้ความสําคัญในการก่อสร้างอาคาร หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านวิชาการ และกิจกรรม ตามหลักสูตร  
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี 

เป็นภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเล็ก 
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ได้รับการอบรมเล้ียงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังน้ี  

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  

2. เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
โดยองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  

3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ  

4. เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม
บริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น  

5. เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถ่ิน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 และมาตรา 18 จึงต้องใช้หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 มาเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี  

 1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 
(5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของ เด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-
วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และ ความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่า ต่อตนเองและสังคม  

 2) หลักการเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังน้ี  

  2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
  2.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
  2.3 พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
  2.4 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและ

มีความสุข 
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 3) การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับ บริบท
ของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทําขึ้น โดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางโดยการบูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับบริบทของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาโดยการ 
ศึกษาจากภูมิสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบ 
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 

 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
หลักการ 

 
อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก  

กับผู้ใกลช้ิด (หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู/ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ปกครอง/ชุมชน) 
ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัย ทุกคน 

เน้นเด็กเป็นสําคัญ
โดย คํานึงถึงวิถีชีวิต 
ของเด็กตามบริบท
ของสังคม ชุมชน 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

กิจกรรมบูรณา
การผ่าน การเล่น
และกิจกรรมท่ี 
เหมาะสมกับวัย 

มีชีวิตประจําวัน 
ที่มีคุณภาพและ 
มีความสุข 
 

ร่วมมือกันระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน 
และ สถานศึกษา 

 
 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี 1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 

และมีสุขนิสัยที่ดี 2) ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 3) มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออก
ทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 4) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 5) 
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 6) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 7) สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 5) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี 1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมี
สุขนิสัยที่ดี 2) กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4) มีคุณธรรม จริยธรรม 5) ช่ืนชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
การเคล่ือนไหว และรักการ ออกกําลังกาย 6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7) รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 8) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 10) มีความสามารถใน
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การคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 12) มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้  

 6) คุณลักษณะตามวัย  
  6.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ปี 1) พัฒนาการด้านร่างกาย-ว่ิงคล่องข้ึนแต่ไม่

สามารถหยุดได้ทันที-เดินถอยหลังได้-เดินขึ้นลงบันไดได้เองโดยวางเท้าทั้ง 2 ข้างบนบันไดขั้นเดียว-
สลับเท้าข้ึนบันไดได้เมื่ออายุย่าง 3 ปี-หยิบของช้ินเล็ก ๆ ได้ แต่หลุดมือง่าย-จับดินสอแท่งใหญ่ ๆ ได้
ด้วยน้ิวช้ีและนิ้วหัวแม่มือ 2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ-แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยคําพูด-
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย-มีความเป็นตัวของตัวเอง 3) พัฒนาการด้าน 
สังคม-เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น-เริ่มรู้จักเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอ่ืน-พยายามช่วยตัวเองใน
เรื่องการแต่งตัว-รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้-เริ่มรู้จักรอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 4) พัฒนาการด้าน
สติปัญญา-มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3-5 นาที-ชอบดูหนังสือภาพ-ชอบฟังบทกลอน 
นิทาน คําคล้องจอง-สนใจค้นคว้า สํารวจสิ่งต่าง ๆ เริ่มประโยคคําถาม อะไร-สนใจสิ่งรอบตัว-วางของ
ซ้อนกันได้ 4-6 ช้ัน  

  6.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ปี 1) พัฒนาการด้านร่างกาย-กระโดดขึ้นลงอยู่
กับที่ได้-รับลูกบอลด้วยมือและลําตัว-เดินข้ึนบันไดสลับเท้าได้-เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 2) พัฒนา 
การด้านอารมณ์-จิตใจ-แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก-ชอบท่ีจะทําให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คําชม-กลัวการ
พลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง 3) พัฒนาการด้านสังคม-รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง-ชอบเล่น
แบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)-เล่นสมมติได้-รู้จักรอคอย 4) พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา-สํารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้-บอกช่ือของตนเองได้-ขอความช่วยเหลือ
เมื่อมีปัญหา-สนทนาโต้ตอบ/เล่าเร่ืองด้วยประโยคสั้น ๆ ได้-สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ ร้องเพลง 
ท่องคํากลอน คําคล้องจองและแสดงท่าทางเลียนแบบได้-รู้จักใช้คําถาม อะไร-สร้างผลงานตาม
ความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ-อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 

  6.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ปี 1) พัฒนาการด้านร่างกาย-กระโดดขาเดียวอยู่
กับที่ได้-รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง-เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้-เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ตัด
กระดาษเป็นเส้นตรงได้-กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ-แสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์-เริ่มรู้จักช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน-
ชอบท้าทายผู้ใหญ่-ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม-แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้อง
ส้วมได้เอง-เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้-รอคอยตามลําดับก่อน-หลัง-แบ่งของให้คนอ่ืน-เก็บของเล่นเข้าที่ได้  
4) พัฒนาการด้านสติปัญญา-จําแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้-บอกช่ือและนามสกุลของ
ตนเองได้-พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคําช้ีแนะ-สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยค
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อย่างต่อเน่ือง-สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน-รู้จักใช้
คําถาม “ทําไม”  

  6.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี 1) พัฒนาการด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทางด้านร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง 2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ-แสดงอารมณ์ได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม-ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน-ยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางน้อยลง 3) พัฒนาการด้านสังคม-ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเอง-เล่นหรือทํางาน
โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้-มีมารยาทในสังคมที่งดงามมีจิตอาสา 4) พัฒนาการด้านสติ ปัญญา 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ   

 7) การจัดประสบการณ์  
  7.1 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กอายุ 2 ปี เพ่ือ 

ให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและทํากิจกรรม การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 1) หลักการจัดประสบการณ์ 
ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญต่อไปนี้ (1) เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย (2) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
ด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความ
ต้องการและพัฒนาการ ของเด็ก (4) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก (5) 
ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ (6) ประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 2) แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ  
2 ปี ดังน้ี (1) ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก  
(2) สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความม่ันคงทางอารมณ์ (3) จัด
ประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เลือก ลงมือกระทําและเรียนรู้จากประสาทสัมผัส ทั้ง 5 และการเคลื่อนไหว
ผ่านการเล่น (4) เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย (5) จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้และของเล่นที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก  
(6) ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ (7) ให้ครอบครัว 
ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับเด็ก  

  7.2 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี การจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
(ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรม บูรณาการผ่านการเล่นทํากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม) 
เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 1) หลักการจัดประสบการณ์ (1) จัดประสบการณ์ผ่านการ
เล่นและทํากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม และอย่างต่อเน่ือง (2) เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ (3) 
จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต (4) จัดการประเมิน
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พัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของ การจัดประสบการณ์ (5) ให้ผู้ 
ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 2) แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังน้ี (1) จัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้
เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (2) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
(3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ (4) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง (5) จัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข เอ้ือต่อการเรียนรู้  
(6) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ อยู่ในบริบทของ
ชุมชนน้ัน ๆ (7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน ตลอดจน 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (8) จัด
ประสบการณ์ให้เด็กทั้งที่มีการวางแผนล่วงหน้า และแผนที่เกิดจากสภาพจริง (9) นําชุมชนและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ (10) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล 
ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา เด็กและการวิจัยในช้ันเรียน  

 8) การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังน้ี 1) 
ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจําวัน 3) ด้านการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ 4) ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 5) ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 6) ด้าน 
การนิเทศการศึกษา 7) ด้านการวัดและประเมินผล 8) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันสําคัญ
ต่าง/ โครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนอย่าง หลากหลาย) 9) ด้านการประเมินและใช้หลักสูตร 10) ด้าน
โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 11) ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  8.1 ด้านหลักสูตร หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 
2 ระดับ (1) ระดับอายุ 2 ปี, (2) ระดับอายุ 3-5 ปี โดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังน้ันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังน้ี  

 1) ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน บริบทของสังคม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

 2) จัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกําหนด ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมา ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ ทั้งน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจกําหนดหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
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 3) การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากทีไ่ด้จัดทําแลว้ โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านต่าง ๆ การประเมินระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตร
สามารถนําไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็น
การประเมิน เพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลักจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพ่ือสรุปผลว่า
หลักสูตรที่จัดทําควร มีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างไร ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
อ่ืน ๆ รวมท้ังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน บริบทของสังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยแต่งต้ังคณะ 
กรรมการจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

 (1) กําหนด ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์)  

 (2) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2.1) สาระการเรียนรู้รายปี 2.2) 
ระยะเวลาเรียน 2.3) ประสบการณ์สําคัญ 2.4) การจัดช้ันหรือกลุ่มเด็ก  

 (3) การทําแผนการจัดประสบการณ์  
 (4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
 (5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
 (6) การประเมินพัฒนาการเด็ก  
 (7) การบริหารจัดการหลักสูตร  
 (8) อ่ืน ๆ  
  8.2 ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจําวันสําหรับ

เด็กอายุ 2-5 ปี สามารถนํามาจัดเป็นกิจกรรมประจําวัน ได้หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนและ
เด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร โดยมี หลักการจัดและขอบข่าย
กิจกรรมประจําวันดังน้ี  

 8.2.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 1) กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก วัย  
2 ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 5 นาที วัย 3 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 8 นาที วัย 4 ปี มีความ
สนใจอยู่ได้ประมาณ 12 นาที วัย 5 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 15 นาที 2) กิจกรรมที่ต้องใช้ความ 
คิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเน่ืองนาน เกิน 20 นาที 3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือก
เล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 4) กิจกรรมมีความ
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สมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้ กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ี
เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรที่เด็กเป็นผู้ริเร่ิมและ ผู้สอนเป็น ผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ี
ใช้กําลังและไม่ใช้กําลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งน้ีกิจกรรมที่ต้องออกกําลังกาย ควรจัดสลับกับกิจกรรม
ที่ไม่ต้องออกกําลังมากนัก เพ่ีอเด็กจะได้ไม่เหน่ือยเกินไป  

 8.2.2 ขอบข่ายการจัดกิจกรรมประจําวัน สําหรับเด็กอายุ 2 ปี กิจกรรมสําหรับ
เด็กอายุ 2 ปี มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการวางรากฐานการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็ก
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมควรจัด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจํา วันและการเล่นของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังน้ี 1) การฝึก
สุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี ในเรื่องการรับประทานอาหาร การนอน 
การทําความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัย ที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัย
และการแสดงมรรยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย 2) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นกิจกรรมที่ช่วย
กระตุ้นการรับรู้ผู้เรียนประสาท สัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และ
การสัมผัสจับต้องสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ในด้านขนาด รูปร่าง ความยาว สี น้ําหนัก และผิวสัมผัส เช่น 
การเล่นของเล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 3) การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็น
กิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเน้ือมือ น้ิวมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการทํา งานอย่างสัมพันธ์
กันระหว่างมือและตา เช่น ร้อยลูกปัด เล่นพลาสติกสร้างสรรค์เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด 
โยนรับลูกบอล ตักน้ําหรือทรายใส่ภาชนะ เป็นต้น 4) การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขน กับขา มือกับน้ิวมือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือ
ออกกําลังกายทุกส่วนโดยการจัดให้เด็ก เคลื่อนไหวกล้ามเน้ือใหญ่-เล็ก ตามความสามารถของวัย เช่น 
ควํ่าคลาน ยืน เดิน เล่นน้ิวมือ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ว่ิงไล่จับ ปีนป่าย
เครื่องเล่นสนาม เล่นชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น 5) การส่งเสริมด้าน
อารมณ์ จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูในการ ตอบสนองความต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดย
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและ มีความสุข เช่น อุ้ม โอบกอด ตอบสนอง
ต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออก เป็นต้น 6) การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน 
แบ่งปัน รู้จักรอคอย เป็นต้น 7) การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียน
เสียง พูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่าง ๆ รู้จักช่ือเรียกของตนเอง ช่ือพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและช่ือสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ตลอดจน รู้จักสื่อความหมายด้วยคํา พูดและท่าทาง เช่น ช้ีชวนและสอนให้รู้จักช่ือเรียกสิ่งต่าง ๆ 
จากของจริง เล่านิทานหรือ ร้องเพลงง่าย ๆ ให้ฟัง เป็นต้น 8) การส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ แสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียน
วาดรูป เล่นบทบาทสมมุติ ทํากิจกรรมศิลปะ เล่นของเล่นสร้างสรรค์ เป็นต้น สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  
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  1) การพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้าม 
เน้ือใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเคร่ืองเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ  

  2) การพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้าม 
เน้ือเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสัมผัส 
เล่นเกมต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

  3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมี 
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอ้ืออํานวย  

  4) การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทํา กิจวัตรประจําวันมีนิสัย รักการ
ทํางาน รู้จัก ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
อย่างสม่ําเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทําความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม กฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวมเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ  

  5) การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลําดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษา
นอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการ
แก้ปัญหา ในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล  

  6) การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทาง
ภาษาให้มีความหลากหลาย ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และ
บุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ภาษา ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสําคัญ  

  7) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
โดยใช้กิจกรรม ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่ง
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ต่าง ๆ อย่างอิสระตาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นน้ํา 
เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น แท่งไม้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ  

 8.3 ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็ก
น้ันไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังน้ันการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรน้ัน ครูผู้สอนจําเป็นต้องวาง
แผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนว ในการปฏิบัติจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 8.3.1 จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 1) เพ่ือให้ครูผู้สอน
วางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรม การใช้สื่อ อุปกรณ์ และ การวัดผล ประเมินผล ร่วมกับเด็กได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2) เพ่ือให้ครูผู้สอนนําแผนการจัด
ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจําวัน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด  

 8.3.2 การทําแผนการจัดประสบการณ์ การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผู้สอน ควรดําเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้  

  1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะพัฒนา
เด็กอย่างไร เพ่ือให้ บรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไว้ นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเข้าใจ ย่ิงขึ้น เช่น คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็ก พระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

  2) วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ความสัมพันธ์ของมาตร 
ฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จุดมุ่งหมาย) ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 2-5 ปี ครูผู้สอน
ต้องวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2-5 ปีเพ่ือนําไป
พิจารณาสาระการเรียนรู้  

  3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรปฐมวัยส่วนที่เป็น
สาระ การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประสบการณ์สําคัญและส่วนที่เป็นสาระที่ควรเรียนรู้ 
โดยครูผู้สอน จะต้องวิเคราะห์และเลือกนํามากําหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  

  4) กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นข้ันตอนที่ครูผู้สอนจะต้อง
กําหนด รูปแบบการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจาก
นวัตกรรมการสอน แบบโครงงาน/โครงการ ที่ผู้สอนต้องใช้สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ สําหรับ
รูปแบบที่นิยมใช้จัดประสบการณ์ ในระดับปฐมวัยคือ หน่วยการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนสามารถ
กําหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์ บางสัปดาห์อาจใช้หน่วยการจัดประสบการณ์ตาม
ความสนใจของเด็ก โดยพิจารณาข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา ตัวเด็ก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
ประกอบ ทั้งน้ีสามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
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  5) จัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับ
สาระการเรียนรู้ ระดับท้องถิ่น สําหรับการจัดประสบการณ์แบบหน่วย ครูผู้สอนต้องกําหนดหัวเรื่องโดย
ใช้เป็นแกนกลางในการจัด ประสบการณ์ให้กับเด็ก การกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได้ 3 วิธี (5.1) เด็ก
เป็นผู้กําหนด โดยครูสังเกตความสนใจของเด็ก และนําไปกําหนดเป็น หัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ 
(5.2) ครูผู้สอนและเด็กร่วมกันกําหนด โดยครูพิจารณาหัวเรื่องร่วมกันกับเด็ก โดยเน้ือหาที่ครูพิจารณา
แล้วว่าเป็นสาระที่เด็กควรเรียนรู้ แล้วนําไปกําหนดเป็นหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ (5.3) ครูผู้สอน
เป็นผู้กําหนด โดยครูพิจารณาเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เหมาะสม เพ่ือมากําหนดเป็นหัวเรื่องในการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เช่น ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ เป็นต้น  

  6) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการ
จัด ประสบการณ์ที่ผู้สอนนําไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งน้ี
จะต้องสอดคล้อง กับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (6.1) นําหน่วยการจัดประสบการณ์มากําหนด
รายละเอียดสาระการเรียนรู้ เมื่อได้หน่วยการจัดประสบการณ์แล้ว ครูผู้สอนกําหนดรายละเอียดสาระ
การเรียนรู้ให้เข้ากับหัวเร่ืองหน่วยการจัด ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์
สําคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ซึ่งสาระที่ควรเรียนรู้ ในหลักสูตรน้ันเป็นสาระที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียด
ในเนื้อหาให้ ทั้งน้ีเพ่ือประสงค์ให้สามารถยืดหยุ่นได้โดยง่าย สะดวกต่อการปรับให้เหมาะสมกับความ
สนใจและสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเด็ก (6.2) สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก ครูผู้สอนจะสนทนากับ
เด็ก เพ่ือจะได้ทราบว่าเด็กมีประสบการณ์เดิมในหัวเร่ืองน้ันมากน้อยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไร
เพ่ิมเติม และครูผู้สอน ควรตรวจสอบหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมเติมสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ในหน่วยหรือหัวเรื่อง 
น้ัน ๆ (6.3) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อได้ขอบข่ายสาระที่เด็กต้องการรู้ และสาระที่ผู้สอนคิด
ว่าเด็กควรรู้เพ่ิมแล้ว ครูผู้สอนต้องเขียนแผนการจัดประสบการณ์ โดยคํานึงถึงมาตรฐาน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ ในเด็กแต่ละกลุ่มอายุที่ผู้สอนรับผิดชอบประสบการณ์สําคัญ 
ที่คาดว่าจะเกิด สื่อ กิจกรรม และการประเมิน  

  8.4 ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สื่อเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวเน้ือหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับใน การเรียน การสอน สื่อเป็นตัวกลางนําความรู้จากผู้สอน
สู่เด็ก ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรงทําให้สิ่งที่
เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็วเพลิดเพลิน เกิดการ
เรียนรู้และการค้นพบด้วยตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ ตามแนวทางการ
จัดหาและคัดเลือกสื่อ ตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 
11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน แนวทางการ
ดําเนินการใช้สื่อ-ใช้สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ และสื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน-ใช้สื่อจากแหล่งการ
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เรียนรู้ที่อยู่อย่างหลากหลาย ทั้งที่บ้าน ศูนย์ฯ ชุมชน-ใช้สื่อที่คํานึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก-ใช้สื่อ
เพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการกระทําโดยใช้ประสาท สัมผัสทั้งห้า-
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการจัด ประสบการณ์-บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน-เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ซีดีรอม วีดีทัศน์-เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยร่วมจัดหาสื่อ  

  8.5 ด้านการวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยในช้ันเรียน เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนา พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่กําหนด ในหลักสูตรหรือ
สังคมคาดหวัง ซึ่งดําเนินการโดยครูผู้ดูแลเด็ก หรือดําเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียน 
โดยส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ภาคเรียนละ 1 เรื่อง และวิจัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (วิจัย 5 บท) ปีละ 1 เรื่อง  

  8.6 ด้านการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา เป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้
ความช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษา ทางวิชาการเพ่ือให้การดําเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ การใช้วิธีการนิเทศสามารถทําได้หลากหลาย ทั้งน้ีต้องปฏิบัติ
สม่ําเสมอและเป็นระบบ โดยยึดหลักดังน้ี  

   (1)  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน  
   (2)  มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินการนิเทศเพ่ือรองรับการนิเทศทั้งภายในและ

ภายนอก  
   (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
   (4)  มีการกําหนดประเด็นและเครื่องมือการนิเทศ  
   (5)  มีการรายงานผลการนิเทศ  
   (6)  นําผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา หมายเหตุ รูปแบบการนิเทศ

ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย เช่น แบบกัลยาณมิตร ฯ  
  8.7 ด้านการวัดและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

ประเมินผล ส่งเสริมความสามารถ ให้ประเมินผลอย่างถูกต้อง จัดให้มีการวัดและประเมินผลท่ีเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ปรับปรุงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคอยดูแลควบคุม
การดําเนินการวัดผลและประเมินผลเป็นระยะ ๆ รวมท้ังการตรวจสอบการจัดทําสมุดประจําช้ันและ
สมุดประจําตัวนักเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี เป็น 
การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวน 
การต่อเนื่อง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติ ที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งน้ีให้มุ่งนําข้อมูลการ
ประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนา
ตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังน้ี  
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   (1)  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและนําผลมาพัฒนาเด็ก  
   (2)  ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี  
   (3)  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน  
   (4)  ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้

เป็นหลักฐาน  
   (5)  ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่ง 

ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ  
   (6)  ประเมินตามสมรรถนะ ดังน้ี  
   6.1)  ส่วนหลัก 1 การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย  
   6.2)  ส่วนหลัก 2 พัฒนาการด้านสังคม  
   6.3)  ส่วนหลัก 3 พัฒนาการด้านอารมณ์  
   6.4)  ส่วนหลัก 4 พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา  
   6.5)  ส่วนหลัก 5 พัฒนาการด้านภาษา  
   6.6)  ส่วนหลัก 6 พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   6.7)  ส่วนหลัก 7 พัฒนาการสร้างสรรค์ หมายเหตุ แบบประเมินตามสมรรถนะ  
   (7) ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM) ของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็ก
อายุ 2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ  

  8.8 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ/โครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย)  

   1. กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันปีใหม่ วันสําคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ  

   2. โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   3. เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
   3.1 ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
   3.2 ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   3.3 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
   3.4 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย  
   3.5 ความรู้ทักษะอาชีพ /ทักษะชีวิต  
   3.6 ความรู้ทักษะการสื่อสาร  
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   3.7 ความรู้ทักษะกระบวนการคิด  
   3.8 ความรู้ทักษะเทคโนโลยี  
   3.9 ด้านการประเมินและใช้หลักสูตร การประเมินและการใช้หลักสูตร มีแนว

ปฏิบัติดังน้ี 1. จัดให้มีการประเมิน วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปีละ 1 ครั้ง 2. นําผลการประเมิน
มาวางแผนการพัฒนา  

  8.9 ด้านโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ การดําเนินงานโภชนาการและการ
ส่งเสริมสุขภาพใช้แนวทางการดําเนินงานโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย ซึ่งงาน
โภชนาการที่สําคัญมี 2 ส่วนคือ การจัดอาหารสําหรับเด็กเล็ก และ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งผลต่อการ เจริญเติบโตของเด็กเป็น
พ้ืนฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ 
รวมท้ังนํ้าด่ืมสะอาด และสารอาหารที่จําเป็น ดังน้ี  

   8.9.1 อาหารหลัก 5 หมู่ ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่าง ๆ ที่รับประทานเป็น 
5 หมู่ เพ่ือเป็น แนวทางง่าย ๆ ที่ใช้แนะนําการรับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารใน
หมู่เดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้ เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือ
การมีภาวะ โภชนาการที่ดี อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 เน้ือสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง 
อาหารหมู่น้ีให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้าง
เซลล์กล้ามเน้ือ เน้ือเย่ือ กระดูก ภูมิต้านทานโรค ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็น แหล่งพลังงานของ
ร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน 
และน้ําตาล อาหารหมู่น้ี ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย เช่น ทําให้เดินไปไหนมาไหนได้ ทํางานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกน้ีในปริมาณ มากเกิน
ความต้องการของร่างกาย สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปล่ียนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมใน
ร่างกาย หมู่ที่ 3 ผักต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง ตําลึง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ เช่น 
กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง สับปะรด ขนุน ฝร่ัง ลางสาด ฯลฯ ผักและผลไม้ เป็นแหล่งของสารอาหาร
จําพวกวิตามิน และแร่ธาตุ เช่น วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตสเซียม 
แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าที่หลักในการช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทํางานได้
ตามปกติ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย นอกจากน้ี ผัก และผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร และ
สารพฤกษาเคมี ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ หมู่ที่ 5 ไขมันต่าง ๆ เช่น ไขมันจากสัตว์และ
ไขมันจากพืช อาหารหมู่น้ีให้สารอาหารไขมัน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ประจําวัน และยัง
เป็นพลังงานสะสมท่ีร่างกายสามารถนํามาใช้เมื่อจําเป็น ถ้าเรากินอาหารที่มีสารอาหารไขมันมากเกิน
ความต้องการของร่างกาย จะถูกเก็บสะสมในรูปไขมันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งเป็นบริเวณ
หน้าท้องและสะโพก  
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   8.9.2 เด็กปฐมวัยควรได้ด่ืมนํ้าสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือให้สมอง 
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  

   8.9.3 การปรุงอาหารต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุกครั้ง 
เช่น เกลือไอโอดีน นํ้าปลาไอโอดีน 

   8.9.4 ใน 1 สัปดาห์ควรจะจัดอาหารให้มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ  
   8.9.5 สารอาหารที่จําเป็นสําหรับเด็ก สารอาหารหลักที่เด็กต้องการ คือคาร์โบไฮเดรต

และไขมันซึ่งเป็นสารอาหาร ที่ให้พลังงานและโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและ
เสริมสร้างเน้ือเยื่อ เราจะได้โปรตีนจาก เน้ือสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง เด็กเล็กมีความต้องการ
พลังงานและสารอาหารต่อนํ้าหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายจะนํา
โปรตีนไปใช้เป็นพลังงาน ทําให้โปรตีนไม่ถูกนําไปใช้ในเรื่องการ เจริญเติบโต ทําให้เด็กเต้ีย แคระแกร็น 
และอาหารสําหรับเด็กควรมีไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือให้ได้รับกรดไขมันที่
จําเป็น นอกจากน้ันยังมีสารอาหารอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้แก่ 1) แคลเซี่ยม 
เป็นแร่ธาตุที่สําคัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง และยังมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ทํางานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเน้ือหัวใจ การแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็ก
เป็นวัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เน่ืองจากมีภาวะสร้างกระดูกมาก ช่วยให้มีการสะสม แคลเซียม
ในกระดูกมากขึ้น แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง กุ้งฝอย 
เต้าหู้ ผักใบเขียว 2) ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่สําคัญ เพราะถ้ามีการขาดในหญิงต้ังครรภ์จะทําให้ เด็กที่เกิด
มามีสติปัญญาด้อย โดยอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู กุ้ง หอย 
ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้ในการปรุงอาหาร 3) วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริมสร้าง
เน้ือเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แหล่งอาหารของวิตามินเอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง 
เช่น ผักบุ้ง ตําลึง ฟักทอง แครอท ส่วนใน ผลไม้ได้แก่ มะละกอสุก มะม่วงสุก นอกจากสารอาหารต่าง ๆ 
ที่จําเป็นตามข้างต้นแล้ว ยังได้รับสารอาหารอ่ืน ๆ เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามิน บี 6 วิตามิน บี 12 
กรดไฟเลท รวมท้ังแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม สังกะสี  

   8.9.6 การติดตามผลการดําเนินงานโภชนาการ หลังจากที่ให้คําแนะนํากับพ่อแม่/
ผู้ปกครองเด็ก และดําเนินการส่งเสริมภาวะ โภชนาการหรือแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานน้ัน เพ่ือดูว่าวิธีการส่งเสริมภาวะโภชนาการ หรือแก้ไขปัญหานั้นได้ผลเป็นอย่างไร 1) ใน
กรณีที่เด็กมีการเจริญเติบโตดี ติดตามโดยช่ังนํ้าหนัก วัดส่วนสูงทุก 3 เดือน 2) ในกรณีที่เด็กอยู่ในระดับ
เสี่ยงต่อการขาดอาหาร (นํ้าหนักค่อนข้างน้อย ค่อนข้างเต้ีย ค่อนข้างผอม หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วน (ท้วม) 
และเด็กที่ขาดอาหาร (นํ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เต้ีย หรือผอม) หรือมีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนหรืออ้วน) ให้
ติดตามโดยการช่ังนํ้าหนักทุกเดือน และวัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน เมื่อช่ังนํ้าหนัก-วัดส่วนสูงแล้ว นํา
นํ้าหนักส่วนสูงมาจุดลงในกราฟของ WHO ทั้ง 3 ตัวช้ีวัด เพ่ือดูว่า-เด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็น
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อย่างไร-ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิม แต่เส้นการ
เจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลง ให้ดูด้วยว่า เปลี่ยนไปในทิศทางดีขึ้น เท่าเดิม หรือแย่ลง (รายละเอียด
ดูในหัวข้อแปลผล และแจ้งผล) ในกรณี ที่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แสดงว่า การ
กินอาหารดีแล้ว หรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้นดีแล้วให้ทําต่อไป ในกรณีที่เส้นการเจริญ เติบโตของเด็กไม่
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลง แสดงว่า การกินอาหารของเด็กยังไม่เพียงพอ หรือ
วิธีการแก้ไขน้ัน ยังไม่ดีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่ โดยให้ความรู้กับ ผู้ใกล้ชิดกับเด็ก  

   8.9.7 การตรวจสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กทุกคน
ได้รับการตรวจสุขภาพ คัดกรองอาการป่วย และลงบันทึกทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติ การได้รับ
วัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สามารถให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเพื่อนําเด็กไปรับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 
รวมท้ังจัดทําแผนกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  8.10 ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดมาตรฐาน การศึกษา ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ประเมินในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกําหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยมี
ขั้นตอน การดําเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553ดังนี้ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

สรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 มาเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2543 มาตรา 29 กําหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
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กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่าง
ชุมชน และมาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศ มาใช้ในการจัด
การศึกษาดังน้ัน ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมและ ส่งเสริมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือเป็นการระดมความร่วมมือทั้งทรัพยากร
และการลงทุนทางสังคม ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
ความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้ารับ การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจน
เป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการ 
บริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมเป็นการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน ของสังคมภายใต้ทักษะการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ หัวหน้าส่วน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กให้เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถ 
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังน้ี 

1. ด้านวิชาการ  
 1.1) การมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้และส่งเสริม พัฒนาการเด็ก โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 1.2) การมีส่วนร่วม สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานท่ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาการเด็ก
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน  

 1.3) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.4) การ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และ ภาคสังคม
รับทราบอย่างทั่วถึง  

2. ด้านอาคารสถานที่ 
 2.1) ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร  
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 2.2) ร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3. ด้านงบประมาณ  
 3.1) ร่วมระดมทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ในการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 3.2) ร่วมพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์ฯตามหลัก วิชาการและแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. ด้านบุคลากร  
 4.1) ให้คําปรึกษาแนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 4.2) ร่วมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ และดูแลความ
ปลอดภัยเด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 4.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  
ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในด้านต่าง ๆ เช่น 1) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และเย่ียมบ้าน 2) จัดทําสารสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์ฯกับผู้ปกครอง 3) จัดทําป้ายนิเทศและมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง 4) จัดนิทรรศการเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก 5) ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
ประเพณี และโอกาสต่าง ๆ ของท้องถ่ิน 6) เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด 
วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ  

6. การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเหนือจากการให้ การอบรมเลี้ยงดู การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ครอบครัวชุมชน และท้องถิ่นได้ ดังน้ี 1) ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ครอบครัวชุมชน หรือประชาชนภายใน ท้องถิ่น 
ในวันสําคัญต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 2) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สามารถให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของครอบครัว ชุมชน หรือประชาชน 3) ด้าน
วิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศ 
หรือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย ให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา 
ต่าง ๆ 4) ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการแก่ครอบครัว 
ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก 
เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
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ตามวัย 5) ด้านการให้บริการสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน หรือ ประชาชนได้ ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

7. การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม 
 7.1) การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ครอบครัว ชุมชน 

และภาคส่วนของสังคมสามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียน
การสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 2) บริจาคเงินสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รวมท้ังการจัดซื้อสื่อการ
เรียน การสอน วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) ให้ความรู้โดยปราชญ์
ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์
ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่บุคลากร และเด็กเล็ก หรือร่วมเป็นครูท้องถิ่นในการพัฒนา
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงาน ต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่
จริงในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ 5) ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พัฒนาครู และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกภาคส่วน ได้แก่ ครอบครัว 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วม
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายกิจกรรม 
เช่น 1) ร่วมระดมสรรพกําลังและทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ฯ ร่วมแก้ไข เพ่ือการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ฯลฯ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกําหนดรูปแบบ แนวทาง 
วิธีดําเนินการ การเสริมสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง หรือระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

ดังน้ันสรุปได้ว่า ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือเป็นการระดมความร่วมมือทั้ง
ทรัพยากรและการลงทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ส่งเสริมความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
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ปฐมวัยอย่างครอบคลุม กว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ พ้ืนที่ให้
มีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริม การสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
และระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2) เพ่ือจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก 3) 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ 4) เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2. แนวทางการดําเนินงาน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นควรกําหนดแนวทาง การดําเนินงานส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดังน้ี 1) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดต้ัง และหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือข่าย/
สมาคม/ชมรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาหัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอก และทุกภาคส่วน 
เพ่ือความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ 3) จัดทําแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการ ศึกษาการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและการพัฒนาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง  
4) สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่กําหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ  
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดรูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม
เครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู และองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้ตามบริบท สังคม และ
วัฒนธรรมของแต่ละ ท้องถิ่นได้ 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นศูนย์ต้นแบบของการพัฒนา เด็กปฐมวัยหรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือร่วมกันกับศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือในสังกัดหน่วยราชการ สถาบัน 
การศึกษา หรือภาคเอกชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนา
เด็กปฐมวัย และพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ในการปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้อย่างครอบคลุม กว้างขวาง เสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
ให้มีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมท้ัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
มนูศักด์ิ ศรีเคน (2553) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านสภาพการทํางาน และด้าน
เงินเดือน ตามลําดับ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง และ
สังกัดต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ปัญหาในการปฏิบัติงานที่
สําคัญที่สุดคือ เงินเดือนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความรู้ความสามารถ
ตามคุณวุฒิ ส่วนแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถตามคุณวุฒิและภาระหน้าที่ที่ได้รับ  

สุภาวดี ภาโสม (2554) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู ในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี
เขต 2 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูใน
อําเภอสอยดาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
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จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านเทคนิคการประชุม และด้านส่วนตัวและครอบครัว 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ชมพูนุท ปันธิ (2554) ได้ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษา
พบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลิกภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านผู้นํา ด้านวิชาชีพ และด้านทักษะการบริหาร ตามลําดับ 2) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญมี 7 องค์ประกอบ โดยองค์ 
ประกอบด้านบุคลิกภาพมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านการพัฒนาตนเอง 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ คุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร คุณลักษณะด้านผู้นํา ด้านความรู้ความ 
สามารถ คุณลักษณะด้านการบริหารบุคคล ตามลําดับโดยที่องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารได้ร้อยละ 75.57  

ละไพร โอวาททัศนีย์ (2557) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งด้าน
ปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ําจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กจําแนกตามอายุระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดยครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 30 ปีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผู้ดูแล
เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ทางด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ําจุน ส่วนครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุน  

อําไพ อุ่นศิริ (2557) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 1) คุณ ลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในภาพรวมและอะไรด้านอยู่ในระดับมากโดย
ด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา 2) การของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูจําแนก
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ตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประสบการณ์ การทํางาน
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความรู้ 
ความสามารถ และด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ วุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสําคัญทางสถิติ  

จรัล ฟังเร็ว (2558) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร โรงเรียนราชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 ภาคเหนือตอนบนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า 
คุณลักษณะที่เป็นจริง จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สําหรับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สําหรับผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จําแนกตามประสบ 
การณ์ทํางาน และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

อัญชลี อินทร์ไทร (2558) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังน้ี 
ด้านลักษณะที่เก่ียวกับงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคนลักษณะทาง
กาย และด้านภูมิหลังทางสังคม 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังน้ี การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมใน 
การประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3) คุณลักษณะ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ ด้านลักษณะที่
เก่ียวกับงาน และด้านภูมิหลังทางสังคม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

วัลลา คงธรรม (2558) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านการส่ือสาร และด้านความฉลาดทางอารมณ์ การบริหารงานบุคคล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบกลับด้านการให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาการทํางาน
ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา และด้านการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน
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ตามลําดับ คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อย่างมีนัยยะสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

ธนาวดี ทองเอม (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีชีวิตชีวาและทนทาน 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามารถในการตัดสินใจ ด้านความฉลาดมีไหวพริบ และด้านความ 
สามารถในการจูงใจ 2) การบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการลา ด้านการกําหนดตําแหน่ง 
ด้านการบรรจุแต่งต้ัง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการเลื่อนเงินเดือน ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพบุคลากร และด้านอัตราเงินเดือน 3) คุณลักษณะ 
ของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

พระมหายอดชาย กตปุญฺโญ (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูสํานักสถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดนครปฐม พบว่า 1) 
ระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านตามลําดับค่า 
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล ตามลําดับ 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านตามลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ 
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ตามลําดับ 3) ระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสํานักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารในสํานักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมีที่ระดับ .01 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ระดับ .01 ด้านการ
กระตุ้นเชาว์ปัญญาที่ระดับ .01 และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดับ .01  

วิรัตน์ พันธุ์ขาว (2559) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ในด้านการครองตนและด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนท่ีมีระดับการ 
ศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน กับครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ในด้านบุคลิกภาพ  

มัลลิกา แก้วก่า (2559) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ด้านบุคลากร ด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สําหรับปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สําหรับด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานมาก
ที่สุด คือด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานตํ่าที่สุด คือ ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับจุด .05 โดยพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นสูงกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีสําหรับผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรี มีความ สภาพการดําเนินงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการ
เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
ดอร์แมน (Dorman. 2003 : บทคัดย่อ อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ เล็กวุฒินันท์, 2555, หน้า 57) 

ได้ทําการทดสอบโมเดลความท้อแท้ของครู (Testing a Model for Teacher Burnout) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูจํานวน 246 คนของโรงเรียนเอกชนในเมืองควีนแลนด์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
LISREL ผลการวิจัย พบว่า การมีภาระงาน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียน และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตัวพยากรณ์ความอ่อนล้าทางอารมณ์ สําหรับด้านการสูญเสียความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลน้ัน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ ส่วนตัวแปรความขัดแย้ง
ในบทบาท ความภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียน ความสามารถใน
การสอนและการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นตัวพยากรณ์ความสําเร็จของบุคคล  

สต็อกดิล (Stogdill, อ้างถึงใน ธนาวดี ทองเอม, 2558, หน้า 52) เกี่ยวกับบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของผู้บริหารโดยจําแนกออกเป็นกลุ่มตามผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม 



91 
 

จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เร่ืองพบว่า ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ใน
เรื่องต่อไปน้ี คือ มีเชาว์ปัญญาดี มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการมี
ความรู้ทันสมัยและกว้างขวางชอบกิจกรรมและงานสังคมมีมารยาททางสังคมดีมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
2) บุคลิกลักษณะของผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่องพบว่าผู้บริหารจะมี
บุคลิกลักษณะดังน้ีคือ มีความสามารถในการเข้าสังคมรู้จิตวิทยาในการเจรจามีมารยาททางสังคมดีมี
ความคิดริเริ่มทําสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มีความอดทนต่อความ
ยากลําบาก อดทนต่อปัญหารอบด้านโดยไม่เสียกําลังใจรู้หลักและวิธีทํางานมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
หมั่นศึกษาทํารู้เพ่ือเสริมคุณค่าของตนให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จมี
ความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการทํางานเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไปมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการพูดและ
สามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เวลเคอก (Wilcox, 1993 อ้างถึงใน วัลลา คงธรรม, 2558, หน้า 95) ด้านศึกษาวิจัยเร่ือง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการทํางานและขวัญของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา”พบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสามารถทํานายความพึงพอใจในการทํางาน
และขวัญของครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารแบบการให้มีส่วนร่วมหรือเป็น
ทีมส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมผู้นําทางการศึกษาหรือศึกษา
ค้นคว้าอยู่เสมอจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและขวัญในการทํางานผู้บริหารท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํามาก ๆ จะทําให้มีความสามารถลดความคับข้องใจความขุ่นใจและปรับ
เพ่ิมบรรยากาศของขวัญและความพึงพอใจมากข้ึน  

แมคนูสัน (Magnuson, 1971) ได้ทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จโดยจําแนกคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนเป็น 2 ลักษณะได้แก่ คุณลักษณะด้านอาชีพและ
คุณลักษณะส่วนตัวพบว่า คุณลักษณะด้านวิชาชีพน้ันประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญคือการมี
ความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความรู้ในสาขาอาชีพตนถ่องแท้สามารถมอบหมายงานได้
เหมาะสมทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นมิตรมีเวลา
ให้กับผู้ร่วมงานมีความสนใจผู้อ่ืนสามารถวางแผนและจัดระบบงานรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและใช้
อํานาจของตนได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของคุณลักษณะส่วนตัวประกอบด้วยการมีเหตุผลมี
วิจารณญาณ มีความยุติธรรมความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้เป็นผู้มีความจริงใจไม่ใช้อารมณ์ เป็นมิตร 
อารมณ์ขันเปิดเผยมีความเสมอต้นเสมอปลายและมีเมตตา  

กรีนและคราฟ (Greene and Craft, 1976 อ้างถึงใน ทิศากร สุนทราวิรัตน์, 2559, หน้า 46) 
ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจและการทํางานพบว่า 1) ความทําให้เกิดการทํางานกลุ่มน้ีมีความ
เช่ือถือว่าผู้ที่มีความสุขในการทํางานต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจจะมีผลผลิตจากงานดี 2) การทํางานทําให้
เกิดความพึงพอใจผลงานที่ดีมีผลจากงานสร้างความพึงพอใจให้กับคนปฏิบัติ 3) รางวัลเป็นปัจจัยของ
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ความพึงพอใจในการทํางานแนวคิดน้ีการมอบรางวัลหรือสิ่งที่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิด
ความพึงพอใจในการทํางานนอกจากน้ียังพบว่าความพึงพอใจในการทํางานมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนสรุปได้ว่าผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในเรื่อง
ความรู้ในสาขาวิชาชีพอย่างถ่องแท้ การศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความ 
สามารถเข้าสังคมได้ มีความเป็นผู้นําเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ยุติธรรม ซื่อสัตย์เป็นมิตร
ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ที่พบมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนนอกจากน้ีควรส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างบรรยากาศ
การทํางานในองค์กร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจให้กับคนปฏิบัติงานลดความคับข้องใจสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีในองค์กร  

 

2.4 บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 
สภาพพื้นที่  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 

และพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยกําหนดให้จังหวัดฯ มีคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และให้มีการระดม 
ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ี
สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยจังหวัดฯ มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค โลกาภิวัตน์จํานวน 2 คร้ัง โดยคร้ัง
ที่ 1 ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ว่า “เป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ือการส่งออก
สินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่ และเป็น
แหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ” และคร้ังที่ 2 ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเมื่อปี 
พ.ศ. 2553 ว่า “เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่” 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
ความเป็นมา 
 “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที่มีความสําคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ต้ังเป็นเขตยุทธศาสตร์

ทางน้ํา คํา ว่า “สมุทรปราการ” มาจาก คําว่า “สมุทร” ซึ่งแปลว่าทะเล และ “ปราการ” ที่แปลว่า 
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กําแพง จึงมีความหมาย โดยรวมว่า “กําแพงริมนํ้า” และหากย้อนหลังไป 800 ปีเศษ ชนชาติขอมซึ่งมี
ความรุ่งเรืองอยู่ในขณะน้ันได้สร้าง เมืองพระประแดงบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือเป็นเมืองหน้า
ด่านซึ่งสันนิษฐานว่าในปัจจุบันคือบริเวณ ท่าเรือคลองเตย และต่อมาแผ่นดินบริเวณรอบเมืองพระ
ประแดงนั้นได้งอกออกไปในทะเลโดยทิศใต้แผ่นดิน งอกถึงแถบตําบลปากคลองบางปลากดซึ่งอยู่ทาง
ฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยา และทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้า เจ้าพระยาแผ่นดินได้งอกถึงบริเวณตําบลบางด้วน 
บางหมู และบางนางเกรง ทําให้เมืองพระประแดงมี ความสําคัญลดลง เน่ืองจากอยู่ห่างจากบริเวณปาก
แม่นํ้า ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2163-2171 สมเด็จพระเจ้า ทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้
สร้างเมืองสมุทรปราการข้ึนใหม่ เพ่ือเป็นเมืองปากนํ้าหน้าด่าน ของกรุงศรีอยุธยา และใช้เป็นสถานที่
ท้าการค้าขายกับชาวฮอลันดาโดยทรงพระราชทานที่ดินบริเวณคลองบาง ปลากด ให้ชาวฮอลันดาไว้
เป็นเมืองการค้าซึ่งเรียกว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนช่ือเมืองนคร
เขื่อนขันธ์กลับเป็น “เมืองพระประแดง” ดังเดิม เพราะยังคงบริเวณเดิมของพระประแดง และในปี 
พ.ศ. 2459 ทรงเปลี่ยนคําว่าเมือง เป็นจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรปราการ” 
ประกอบด้วยอําเภอ สมุทรปราการ อําเภอบ่อ อําเภอบางพลี และอําเภอสีชัง และเมืองพระประแดง
เป็นจังหวัดพระประแดง ประกอบด้วย อําเภอพระประแดง อําเภอพระโขนง และอําเภอราษฎร์บูรณะ  

ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตการณ์ 
เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก รัฐบาลต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน จึงโปรดฯ ให้ยุบจังหวัดพระ
ประแดง ขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพระโขนงขึ้นกับจังหวัดพระนคร และอําเภอราษฎร์บูรณะ 
ขึ้นกับจังหวัดธนบุรี ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ 
และนนทบุรีเข้าไว้ ด้วยกัน รวมเรียกว่า นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ. 2486 มีการปรับปรุง 
ระเบียบการปกครองใหม่ ยุบจังหวัดสมุทรปราการข้ึนกับจังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ. 2489 ได้มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก 
พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 

ลักษณะทางกายภาพ 
ที่ต้ังและขนาดพื้นที่  
จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

และเหนืออ่าวไทย ซึ่งถ้าหากสังเกตแนวแบ่งเขตของจังหวัด สมุทรปราการต้ังแต่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
อําเภอพระประแดง ไปจรดอําเภอบางบ่อ ด้วยจินตนาการก็จะ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีรูปร่าง
คล้ายส่วนหัวและล้าตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ที่หั่นหน้าออกสู่ฝั่งอ่าวไทย เพ่ือคอยปกป้องประเทศชาติ
จากการรุกรานของมวลหมู่ปัจจามิตร ด้วยจิตสํานึกและสัญชาติญาณรักถ่ินย่ิงชีพของตนเอง  
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สภาพภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี แม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลําคลอง รวม 63 สาย 

โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคมและการขนส่ง
ทางน้ํา รวมท้ังการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัด ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน 

ข้อมูลการปกครอง  
การปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อําเภอ ซึ่งมี 50 ตําบล 399 

หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจํานวน 49 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จํานวน 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) 
และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30 แห่ง สามารถจําแนกตามรายอําเภอได้ดังน้ี  

1) อําเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เทศบาลตําบลบางปูเทศบาลตําบล
แพรกษา เทศบาลตําบลด่านสําโรง และเทศบาลตําบลบางเมือง อบต. 4 แห่ง : แพรกษา บางด้วน 
บางโปรง เทพารักษ์ และแพรกษาใหม่  

2) อําเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลตําบลบางบ่อ เทศบาลตําบลคลอง
สวน เทศบาลตําบลคลองด่าน และเทศบาลตําบลบางพลีน้อย อบต. 7 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ 
คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง  

3) อําเภอบางพลี ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตําบลบางพลีอบต. 6 แห่ง : บางพลีใหญ่ 
บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ  

4) อําเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล 
เมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางบ่อ บางนํ้าผึ้ง 
บางกะเจ้า และบางกอบัว  

5) อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์
และ เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และ
นาเกลือ  

6) อําเภอบางเสาธง ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตําบลบางเสาธง อบต. 3 แห่ง : 
บางเสาธง ศีรษะจระเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่ 
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ตารางที่ 2.1 จํานวนหมู่บ้าน ตําบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558 
 

อําเภอ พื้นที ่ ตําบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน
(แห่ง) 

เทศบาล
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

หมายเหตุ 

จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.09 50 399 18 30 1 เทศบาลนคร 
4 เทศบาลเมือง 

13 เทศบาลตําบล 
เมืองสมุทรปราการ 190.55 13 95 7 5 1เทศบาลนคร 

1เทศบาลเมือง 
5 เทศบาลตําบล 

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบาลเมือง 
บางพลี 243.89 6 83 1 6 1 เทศบาลตําบล 
พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4 2 เทศบาลตําบล 
บางบ่อ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบาลตําบล 
บางเสาธง 130.89 3 38 1 3 1 เทศบาลตําบล 

 

ที่มา. จาก ข้อมูลจากสํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 
 
การบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัด 
มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
1)  ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค  มีจํานวน  3 หน่วยงาน  
2)  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  มีจํานวน  52  หน่วยงาน  
3)  ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น มีจํานวน  49  หน่วยงาน  
4)  ส่วนราชการอิสระ  มีจํานวน  5  หน่วยงาน  
5)  รัฐวิสาหกิจ  มีจํานวน  15  หน่วยงาน 
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สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ตารารงท่ี 2.2 จํานวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556-2557 

 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน 
โรงเรียน 10,642 24 11,268 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,089 96 7,867 94 

รวม 18,731 120 19,135 118 
 

ที่มา. จาก สํานักท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 2.3 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

 

 
ที่ 

 
อําเภอ 

ประชากร 
(ศูนย์) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(ศูนย์) 

ผู้ให้ข้อมูล 
รวม 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
1 คน 

หัวหน้า 
ศูนย ์
1 คน 

คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 

2 คน 
1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ 15 12 12 12 24 48 
2. อําเภอพระประแดง 21 17 17 17 34 68 
3. อําเภอบางพลี 17 14 14 14 28 56 
4. อําเภอบางบ่อ 22 17 17 17 34 68 
5. อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 9 7 7 7 14 28 
6. อําเภอบางเสาธง 11 9 9 9 18 36 

รวม 95 76 76 76 152 304 
 

ที่มา. จาก สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ 
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2.5 สรุป  
 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน

องค์กรโดยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลมุ่งความสําเร็จขององค์กรและยังเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับสาขา
วิชาชีพมีพฤติกรรมที่น่าเช่ือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชานําพาองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) (อ้างถึงใน จรัล ฟังเร็ว, 2558, หน้า 36-56) ได้ให้มีการกําหนด
มาตรฐาน การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่งมี
การติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและในส่วนของมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
ได้กล่าว ถึงการประเมินด้านผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานที่ 11 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นํา 2) วิชาการ 3) ความสามารถในการบริหาร 4) คุณธรรมจริยธรรม 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549)  

2.5.1 ด้านภาวะผู้นํา การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จําเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
มืออาชีพโดยมีภาวะผู้นําที่มีสมรรถนะในการบริหารการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญในการ
บริหารในยุคปัจจุบัน สมรรถนะภาวะผู้นําครอบคลุมหลายลักษณะ เช่น การจัดการองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ภาวะผู้นําวิชาการ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  

2.5.2 ด้านความรู้ทางวิชาการ คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง ระดับการศึกษา ความรู้
สาขาต่าง ๆ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารพึงมี เป็นคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิงสําหรับผู้บริหารดังน้ัน ผู้บริหารต้องมีความรู้ทางวิชาการเพ่ือจะได้บริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอันจะส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป ซึ่งคุณลักษณะทางวิชาการของผู้บริหารน้ันควรประกอบไปด้วย ระดับความรู้หรือวุฒิการศึกษา 
ความรู้ทางวิชาการความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาชีพรวมทั้งความรู้เก่ียวกับสภาวะทางสังคมและ
ประสบการณ์ในการทํางานผู้บริหารท่ีจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจะต้องมีความรู้ความ 
สามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรมีความสามารถในการเขียนบทความทางวิชาการ การผลิตเอกสาร
ทางวิชาการ มีความสามารถในการนิเทศ การผลิตสื่อการสอน การทําวิจัยในช้ันเรียน มีความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรู้เรื่องชุมชนและวิธีการนําเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

2.5.3 ด้านความสามารถในการบริหารงาน ผู้บริหารในฐานะผู้นําจะต้องมีความรู้ มีความ 
สามารถทางด้านบริหาร การใช้เทคโนโลยี วิธีการทํางานมีมนุษยสัมพันธ์จูงใจคนให้เกิดความเช่ือมั่น
และศรัทธา มีปัญญาไหวพริบฉลาดทันคนทันเหตุการณ์ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้สําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
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2.5.4 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นความดีความงาม เป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของบุคคลแต่ละคน ในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา “คุณธรรม” เป็น
สภาวะที่บุคคลมีอยู่ในตนโดยกําเนิดและโดยการขัดเกลาทางสังคมท่ีเป็นสภาวะโดยกําเนิด หมายถึง 
คุณสมบัติทางจิต ที่บุคคลมีอยู่ตามพ้ืนฐานของจิตในทางพุทธศาสนา พ้ืนฐานของจิตมนุษย์ 2 ลักษณะ
มักจะถูกกล่าวอ้างหลายคร้ัง คือ จิตที่ใฝ่ดี กับจิตที่ใฝ่ตํ่า “คุณธรรม” เป็นสภาวะใฝ่ดีของจิต คุณธรรมเป็น
พฤติกรรมที่สําคัญที่ผู้บริหารพึงมี เช่น มีความประพฤติดีได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีคุณธรรมมี
ความสามารถในการทํางานดี กล้าตัดสินใจเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนจริยธรรมอาจ
เรียกช่ืออย่างอ่ืนได้ เช่น เรียกว่า ศีลธรรม จรรยา จริยศาสตร์ จรรยาบรรณ คุณธรรม คือ ความดีงามใน
จิตใจซึ่งทําให้เคยชินต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้มีคุณธรรม คือ ผู้ที่มีความเคยชินต่อการประพฤติดี
ด้วยความรู้ลึกในทางที่ดีงาม คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญซึ่งผู้บริหารเป็นตัวจักรสําคัญในการ
ทํางานให้ประสบผลสําเร็จมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน การแก้ไขปัญหา นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีคุณสมบัติของผู้นําควรประกอบด้วย เป็นผู้มีความถ่องแท้ในภาระงาน กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง และองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีลักษณะมุ่งความสําเร็จ มีความสามารถในการคิดกว้าง คิดไกล คิดลึก คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณลักษณะ ทางทักษะ
และบุคลิกภาพของความเป็นผู้นํา แนวคิดในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 1) 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร3) มาตรฐานด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐาน
ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

สรุป จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในเรื่องความรู้ในสาขาวิชาชีพอย่างถ่องแท้ การศึกษาค้นคว้า ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความสามารถเข้าสังคมได้ มีความเป็นผู้นําเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วม ยุติธรรม ซื่อสัตย์เป็นมิตรก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ที่พบมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนอกจากน้ีควรส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน การสร้างบรรยากาศการทํางานในองค์กร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจให้กับคนปฏิบัติงานลด
ความคับข้องใจสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือ
ศึกษาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยใช้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้ข้อมูลคร้ังน้ีคือ 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม/รองผู้อํานวย การกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ครู
ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยศึกษา
ข้อมูลจาก แนวคิดและทฤษฎี ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนและ
การดําเนินการ ดังน้ี  

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย  
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.7 สรุป 
 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยและเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและ

ระเบียบผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากหนังสือ 
ตํารา เอกสาร ข้อมูล สถิติ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทําและดําเนินการสร้าง
เครื่องมือแล้วเสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือและนําเคร่ืองมือที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
และนําเคร่ืองมือไปทดลองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try-out) จํานวน 30 คน เพ่ือ
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ .98 การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่ากับ .99 
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนของการจัดทําร่างผลการวิจัย เพ่ือนํา 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการ
สร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียด ดังน้ี  

3.2.1 การออกแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) ที่มีแบบ 

แผนการวิจัยในลักษณะของแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ที่ไม่มีการทดลอง (The one 
short, non-experimental case study design) โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระทําหรือสร้างสถานการณ์
ตามเง่ือนไขที่ต้องการใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังน้ี 
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เมื่อ R  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้จากประชากร 
 X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
 O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรแต่ละตัว 
3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย ตัวแปรทํานาย ตัวแปรเกณฑ์ มีรายละเอียดดังน้ี  
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

และการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีตัวแปรแรกเป็นตัวแปรทํานาย และตัวแปร
เกณฑ์ ดังน้ี 

 2.1 ตัวแปรทํานาย (Predictor Variables) เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot)* ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)) ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ด้านภาวะผู้นํา (X1) 2) ด้านวิชาการ (X2) 3). ด้านความ สามารถใน
การบริหาร (X3) และ 4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (X4) 

 2.2 ตัวแปรเกณฑ์ (Criteria Variables) เป็นตัวแปรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot)** ตามแนวคิดของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย. 
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถ่ิน, กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2559) ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

 

 

                                                     O 

 

 

    R                                               
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 95 ศูนย์ ทั้งหมด 6 อําเภอ (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (2560) ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรปราการจํานวน 15 
ศูนย์ อําเภอพระประแดง จํานวน 21 ศูนย์ อําเภอบางพลี จํานวน 17 ศูนย์ อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จํานวน 9 ศูนย์ อําเภอบางบ่อจํานวน 22 ศูนย์ อําเภอบางเสาธง จํานวน 11 ศูนย์ รวมท้ังสิ้น 95 ศูนย์ 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มมาจากประชากร คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยกําหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางสําเร็จรูป เครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 44-46) และเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified style random Sampling ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 76 ศูนย์ 
คํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าร้อยละ จําแนกตามจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 6 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรปราการจํานวน 
12 ศูนย์ อําเภอพระประแดง จํานวน 17 ศูนย์ อําเภอบางพลี จํานวน 14 ศูนย์ อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จํานวน 7 ศูนย์ อําเภอบางบ่อ จํานวน 17 ศูนย์ อําเภอบางเสาธง จํานวน 9 ศูนย์ รวมท้ังสิ้น 76 ศูนย์ ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจงแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 คน ได้แก่ 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม/ รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3. ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 304 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง กับ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน 1 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คน และการสุ่มอย่างง่ายในกลุ่มย่อย ๆ
(Simple random Sampling) กับผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คน (ใน 76 ศูนย์ โดยเทียบกับขนาดของ
สถานศึกษา) รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 304 คน  

3.3.3 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง  
  1. ผู้วิจัยได้กําหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตาราง

สําเร็จรูป ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 
44-46) จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 76 ศูนย์  
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  2. จําแนกกลุ่มตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกเป็นจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละอําเภอ  

  3. ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified style random Sampling) แล้วกําหนด
กลุ่มตัวอย่าง  คํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าร้อยละ จําแนกตามจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 76 ศูนย์ ทั้งหมด 6 อําเภอ ประกอบด้วย 
อําเภอเมืองสมุทรปราการจํานวน 12 ศูนย์ อําเภอพระประแดง จํานวน 17 ศูนย์ อําเภอบางพลี 
จํานวน 14 ศูนย์ อําเภอพระสมุทรเจดีย์จํานวน 7 ศูนย์ อําเภอบางบ่อ จํานวน 17 ศูนย์ อําเภอบางเสา
ธง จํานวน 9 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 76 ศูนย์  

  4. ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครู
ผู้ดูแลเด็ก เลือกโดยใช้แบบเจาะจง ศูนย์ละ 4 คน  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ 
รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 คน 2) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 คน และ 3) ครูผู้ดูแลเด็ก ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 
304 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก คํานวณเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าร้อยละจําแนกตาม
จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
ที่ 

 
อําเภอ 

ประชากร 
(ศูนย์) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(ศูนย์) 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผอ/ 

รอง ผอ. 
1 คน 

หัวหน้า 
ศูนย ์
1 คน 

คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 

2 คน 
1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ 15 12 12 12 24 48 
2. อําเภอพระประแดง 21 17 17 17 34 68 
3. อําเภอบางพลี 17 14 14 14 28 56 
4. อําเภอบางบ่อ 22 17 17 17 34 68 
5. อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 9 7 7 7 14 28 
6. อําเภอบางเสาธง 11 9 9 9 18 36 

รวม 95 76 76 76 152 304 
 

ที่มา. จาก สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ  
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพ่ือให้ข้อคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยสร้างข้อคําถามภายใต้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งข้อคําถาม 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะของคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ให้มีการกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาซึ่งมีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการจัด
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การศึกษา และมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาได้กล่าวถึงด้านผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานท่ี 11 ได้แบ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารออกเป็น 4 ด้าน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2549 อ้างถึงใน จรัญ ฟังเร็ว, 2558, หน้า 
36) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเป็นเคร่ืองมือ  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาข้ึนตามขอบข่ายการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปี 2559 (มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, 2559)  

ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบถามมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) และได้
กําหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนักเป็น 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังน้ี (Rensis Likert,1961, p. 161 
อ้างถึงใน วัลลา คงธรรม, 2558, หน้า 102)  

ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
   อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
   อยู่ในระดับมากมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน  
ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
   อยู่ในระดับปานกลางมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  
ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
   อยู่ในระดับน้อยมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  
ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  
   อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน  
3.4.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอคําแนะนําจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือสร้างข้อกระทงคําถาม  

ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content 
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Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือ
พิจารณาในด้านเน้ือหาสาระและโครงสร้างของคําถามรูปแบบของแบบสอบถามตลอดจนภาษาที่ใช้
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ จากน้ันนําร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้เช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ พิจารณาปรับแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปร โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
(ธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ อ้างถึงใน วัลลา คงธรรม 2558, หน้า, 102) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง =1 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผ่านประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ในการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ รอง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, หัวหน้าศูนย์ 1 และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ละ 4 คน 
รวมเป็น 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ .98 การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เท่ากับ .99 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี  
3.5.1 ผู้วิจัยทําหนังสือถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่าน

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลแต่ละศูนย์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มตัวอย่างจํานวน 76 ศูนย์  

3.5.2 ผู้วิจัยดําเนินการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 304 ฉบับและส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเองสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถดําเนินการได้ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่การคมนาคมไม่
สะดวก ผู้วิจัยใช้การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและ
ติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 304 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ใช้ได้ 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.69 แล้วนํามาลงรหัสคํานวณหา
ค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบคําบรรยายใน
การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อคําถามในการวิจัยมีสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

3.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
ส่วนน้ีเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distributions) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับสถานภาพพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

3.6.2  ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.6.3 ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของ
แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําค่าเฉลี่ยที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผลตามแนวคิดของ เบสท์ (Best) (John W. Best, 1993, p. 190) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.50 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา/  
   การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา/  
    การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา/  
    การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา/  
    การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา/  
    การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.6.4 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติ 

งานของครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) แล้วนํา
ค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปลความหมาย ดังน้ี 



108 
 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.81 ขึ้นไป    หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูงหรือสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.61 – 0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.41 – 0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่าปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.20 – 0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างตํ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตํ่ากว่า 0.20   หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
 สําหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังน้ี ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า ปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษากับความผูกพันในองค์การของบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
มีค่าเป็นลบ ปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษากับความผูกพันในองค์การของบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 
เป็นข้ันตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรทํานาย (Predicted Variables) ทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่า
ความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 ค่าปัจจัยการขยายตัวของ
ความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 

 

3.7 สรุป 
 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive research) กลุ่มตัวอย่างจากการ

คํานวณโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 76 ศูนย์ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ รองผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คนของแต่ละศูนย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 304 คน แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาใช้ได้ 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.69 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549 อ้างถึงใน จรัญ ฟังเร็ว, 
2558, หน้า 36) ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นํา 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านความสามารถในการบริหาร 
และ 4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นปี 2559 (มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2559, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559) ประกอบด้วย 1) 
ด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ มี
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และ 
3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ 

  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
F แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-distribution) 
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R แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์์พหุคูณ 
R2 แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
p แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
** แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ADT แทน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
AT  แทน  ด้านภาวะผู้นํา 
BT  แทน  ด้านความรู้ทางวิชาการ 
CT  แทน  ด้านความสามารถในการบริหารงาน 
DT  แทน  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
EIT  แทน  การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ET  แทน  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
FT  แทน  ด้านบุคลากร 
GT  แทน  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
HT  แทน  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
IT  แทน  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
JT แทน  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก  

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการไปแจกแบบสอบถามจํานวน 304 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 

297 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใช้ได้ 297 คิดเป็น ร้อยละ 97.69 โดยผู้วิจัยได้
จําแนกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ใน
ปัจจุบัน และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

            

  n = 297 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 21 7.10 
หญิง 276 92.90 

รวม 297 100.00 
อายุ   
ไม่เกิน 30 ปี 34 11.40 
31 - 40 ปี 140 47.10 
41 - 50 ปี 67 22.60 
51 ปีขึ้นไป 56 18.90 

รวม 297 100.00 
การศึกษา   
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 21 7.10 
ปริญญาตร ี 219 73.70 
ปริญญาโท 57 19.20 

รวม 297 100.00 
ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ/รองผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 49 16.50 
หัวหน้าศูนย์ฯ 80 26.90 
ครูผู้ดูแลเด็ก 168 56.60 

รวม 297 100.00 
ประสบการณก์ารทํางานในตําแหน่ง   
0 - 10 ปี 85 28.60 
11 - 20 ปี 132 44.50 
21 - 30 ปี 79 26.60 
31 ปีขึ้นไป 1 0.30 

รวม 297 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 297 คน แยกตามสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี  

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 92.90 
รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 อายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และน้อยที่สุด มีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40  

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และน้อย
ที่สุดตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 

ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมา คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.90 และเป็นผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/รองผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  

ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน 
ในตําแหน่ง 11-20 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมา คือ 0-10 ปี จํานวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.60 21-30 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และน้อยที่สุด 31 ปีขึ้นไป 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นํา 2) ด้านความรู้ทางวิชาการ 3) ด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน และ 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.2-4.6 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม 

 

n = 297 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา   S.D. แปลผล 

1. ด้านภาวะผู้นํา 4.01 0.55 มาก 
2. ด้านความรู้ทางวิชาการ 4.01 0.47 มาก 
3. ด้านความสามารถในการบริหารงาน 3.96 0.53 มาก 
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.91 0.57 มาก 

รวม 3.97 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.97, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านภาวะผู้นํา (  = 4.01, S.D. = 0.55) ด้านความรู้ทางวิชาการ 
(= 4.01, S.D. = 0.47) ด้านความสามารถในการบริหารงาน (= 3.96, S.D. = 0.53) และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (= 3.91, S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
ภาวะผู้นํา 

 

n = 297 
ด้านภาวะผู้นาํ   S.D. แปลผล 

1. มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน 3.93 0.57 มาก 
2. มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 4.03 0.58 มาก 
3. แสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และความ 

สามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม 4.02 0.60 มาก 
4. รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 4.04 0.68 มาก 
5. มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่

ดีงามและถูกต้อง 4.02 0.59 มาก 
6. พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4.05 0.68 มาก 
7. มีความสามารถจูงใจให้คนทํางานและสร้างความพึงพอใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.97 0.67 มาก 
8. ให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับ 

บัญชา 3.97 0.74 มาก 
9. บริหารงานโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 4.03 0.75 มาก 
10. ให้กําลังใจและให้การยอมรับชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.01 0.65 มาก 
11. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และ

พัฒนาองค์กร 4.03 0.63 มาก 
รวม 4.01 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านภาวะผู้นํา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.01, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (= 4.05, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ รู้จักวางแผน 
มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (  = 4.04, S.D. = 0.68) และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 
มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน (= 3.93, S.D. = 0.57) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
ความรู้ทางวิชาการ 

 

n = 297 
ด้านความรู้ทางวิชาการ   S.D. แปลผล 

1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร 3.93 0.58 มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา  3.97 0.64 มาก 
3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการ

สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.10 0.57 มาก 
4. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชาการเป็น

อย่างดี 4.00 0.59 มาก 
5. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.17 0.65 มาก 
6. ผู้บริหารสนับสนุนครู ในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 4.04 0.67 มาก 
7. ผู้บริหารมีการกํากับ นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของคณะครูอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 4.01 0.54 มาก 
8. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ให้เกิด

ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน 3.97 0.65 มาก 
9. ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้ตรงกับความต้องการจําเป็น

และต่อเน่ือง 3.97 0.66 มาก 
10. ผู้บริหารส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 3.98 0.58 มาก 
11. ผู้บริหารมีความสนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา 3.99 0.61 มาก 

รวม 4.01 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความรู้ทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.01, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (= 4.17, 
S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ (= 4.10, S.D. = 0.57) และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักสูตร (  = 3.93, S.D. = 0.58) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน 

 

n = 297 
ด้านความสามารถในการบริหารงาน   S.D. แปลผล 

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.96 0.64 มาก 
2. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน 3.96 0.66 มาก 
3. มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน 3.89 0.66 มาก 
4. จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม 3.89 0.68 มาก 
5. มีความสามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน 3.95 0.68 มาก 
6. ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน 4.01 0.68 มาก 
7. มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ 4.03 0.67 มาก 
8. มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 4.00 0.63 มาก 
9. เป็นนักคิด นักอ่าน นักฟังที่ดี 3.95 0.65 มาก 
10. สร้างระบบในการปฏิบัติงาน ทําให้การทํางานมีระบบ มีระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ที่ดี 3.95 0.66 มาก 
11. เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับ 

บัญชา 3.96 0.63 มาก 
รวม 3.96 0.53 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความสามารถในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(  = 4.03, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน (  = 4.01, S.D. = 0.68) และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่าง
เหมาะสม (  = 3.89, S.D. = 0.68) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 

n = 297 
ด้านคณุธรรมจริยธรรม   S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารวางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน 3.98 0.62 มาก 
2. ผู้บริหารมีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

เสมอภาค 3.87 0.66 มาก 
3. ผู้บริหารมีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 3.89 0.65 มาก 
4. ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน 4.01 0.64 มาก 
5. ผู้บริหารมีความอดทน ต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร 3.95 0.71 มาก 
6. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ

ราชการ 3.97 0.68 มาก 
7. ผู้บริหารบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3.86 0.74 มาก 
8. ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ 

บัญชา 3.90 0.75 มาก 
9. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ 3.91 0.67 มาก 
10. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถานศึกษา 3.94 0.70 มาก 
11. ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

ได้ถูกต้องชัดเจน 3.85 0.73 มาก 
12. ผู้บริหารมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 3.84 0.76 มาก 

รวม 3.91 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 3.91, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน (  = 4.01, S.D. = 0.64) รองลงมา 
คือ ผู้บริหารวางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน (  = 3.98, S.D. = 0.62) และข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (  = 3.84, S.D. = 0.76) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็ก โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพ 
รวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.7-4.13 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม 

 

n = 297 
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.99 0.61 มาก 
2. ด้านบุคลากร 4.02 0.51 มาก 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.80 0.53 มาก 
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.29 0.53 มาก 
5. ด้านการมีสว่นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 3.81 0.61 มาก 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก 3.49 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.90 0.5 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 3.90, S.D. = 0.5) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด 
คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร (  = 4.29, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร  
(  = 4.02, S.D. = 0.51) และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก (  = 3.49, S.D. = 0.87) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

n = 297 
ด้านการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   S.D. แปลผล 

1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือกับคณะ 
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.96 0.67 มาก 

2. ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4.00 0.68 มาก 

3. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
ระเบียบด้วยความโปร่งใส 

4.01 0.70 มาก 

4. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนสิทธิสวัสดิการตามระเบียบ 3.98 0.75 มาก 
5. บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 4.01 0.73 มาก 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายชัดเจน 4.00 0.73 มาก 

รวม 3.99 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบด้วยความโปร่งใส (  = 4.01, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานอย่างต่อเน่ือง (  = 4.01, S.D. = 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (  = 3.96, S.D. = 0.67) 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
บุคลากร 

 

n = 297 
ด้านบคุลากร   S.D. แปลผล 

1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.96 0.60 มาก 
2. บุคลากรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด 3.99 0.68 มาก 
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 4.07 0.62 มาก 
4. บุคลากรมกีารนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 4.06 0.63 มาก 
5. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและเหมาะสมกับ

ตําแหน่ง 4.02 0.63 มาก 
6. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.09 0.63 มาก 
7. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.91 0.64 มาก 
8. บุคลากรทุม่เทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที ่ 3.94 0.89 มาก 
9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 4.00 0.72 มาก 
รวม 4.02 0.51 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.02, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด คือ บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (  = 4.09, S.D. = 0.63) 
รองลงมา คือ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ (  = 4.07, S.D. = 0.62) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (  = 3.91, S.D. = 0.64) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 

n = 297 
ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย   S.D. แปลผล 

1. สถานที่ต้ังศนูย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมไมอ่ยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 3.94 0.77 มาก 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมภายนอกร้ัวอาคารก้ันเป็น
สัดส่วน สนามเด็กเล่นพ้ืนที่กลางแจ้งมีความปลอดภัย 3.89 0.78 มาก 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง
ปลอดภัย 3.90 0.73 มาก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสง
สว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนมีการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็ก 3.83 0.74 มาก 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนทีใ่นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสม 3.84 0.71 มาก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ประกอบอาหารและสถานท่ี
รับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัย 3.79 0.82 มาก 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายในอาคาร
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 3.80 0.64 มาก 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องนํ้าเพียงพอสะอาดถูกอนามัยและ
ปลอดภัย 3.80 0.79 มาก 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มมีาตรการเพ่ือความปลอดภัยโดยการ
ติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย 3.70 0.76 มาก 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถาน
ฉุกเฉิน 3.80 0.81 มาก 

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องปฐมพยาบาลและมุมต่าง ๆ  3.61 0.83 มาก 
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วบริเวณโดยรอบถูกสุขลักษณะ 3.67 0.81 มาก 

รวม 3.80 0.53 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย (  = 3.94, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย (  = 3.90, S.D. = 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องปฐมพยาบาลและมุมต่าง ๆ (  = 3.61, S.D. = 0.83) 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

 

n = 297 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   S.D. แปลผล 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.19 0.65 มาก 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสง่เสริมการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่าน
การเล่นโดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ 4.26 0.68 มาก 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็ก
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 4.33 0.63 มาก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลการวิจัย
มาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 4.17 0.60 มาก 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กราย 
บุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4.34 0.58 มาก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือจัด 
ทําหลักสูตรศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.31 0.62 มาก 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการผลิตสื่อและใช้สือ่การเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.31 0.58 มาก 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเด็กให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความเหมาะสมตามวัย 4.34 0.59 มาก 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 4.32 0.60 มาก 
รวม 4.28 0.46 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย (  = 4.34, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย (  = 4.34, S.D. = 0.59) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาแก้ปัญหา
และพัฒนาเด็ก (  = 4.17, S.D. = 0.60) 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 

n = 297 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   S.D. แปลผล 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.73 0.59 มาก 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
จัดทําโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  3.79 0.65 มาก 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน 3.76 0.69 มาก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานอาคาร
สถานที่งานบุคลากรและความสัมพันธ์กับชุมชน 3.80 0.66 มาก 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 3.63 0.73 มาก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการชุมชนเก่ียวกับด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 3.69 0.62 มาก 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3.70 0.78 มาก 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านจัดทําป้ายนิเทศ
และแผ่นพับสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง 4.01 0.71 มาก 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กร่วมในงาน
โอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ประเพณี 4.01 0.76 มาก 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่
สาธารณะ 3.78 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กร่วม
ในงานโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ประเพณี (  = 4.01, S.D. = 0.76) รองลง 
มา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านจัดทําป้ายนิเทศและแผ่นพับสมุดสื่อสารระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง (  = 4.01, S.D. = 0.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย (  = 3.63, S.D. = 0.73) 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก 

 

n = 297 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก   S.D. แปลผล 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 3.58 0.93 มาก 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุม
เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.48 0.96 ปานกลาง 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตามแผนงานและปฏิทินงาน
ที่กําหนด 3.58 0.92 มาก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาเครือข่าย 3.43 0.90 ปานกลาง 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่าย
และนําผลมาประเมินปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย 3.44 0.99 ปานกลาง 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือ 
ข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน 3.42 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.87 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49 , S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (  = 3.58, S.D. = 0.93) รองลงมา คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (  = 
3.48, S.D. = 0.96) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือ
สร้างเครือข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน (  = 3.42, S.D. = 0.98) 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดย
ผู้วิจัย ได้ทําการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือ
ทดสอบว่าตัวแปรต้นทุกตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของ
ตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) 
เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance inflation 
factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14-4.16 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง 

ผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ตัวแปร (ADT) (AT) (BT) (CT) (DT) (EIT) 
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา (ADT) 

1.000      

ด้านภาวะผู้นํา (AT) 0.853** 1.000     
ด้านความรู้ทางวิชาการ (BT) 0.878** 0.660** 1.000    
ด้านความสามารถในการบรหิารงาน (CT) 0.914** 0.703** 0.746** 1.000   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) 0.901** 0.653** 0.738** 0.792** 1.000  
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก (EJT) 

0.524** 0.298** 0.529** 0.454** 0.584** 1.000 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา (ADT) มีความ 

สัมพันธ์กันในทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (EJT) ระดับสูงมาก ส่วน
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (EIT) มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นํา (AT) (r = 0.298) 
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ด้านความรู้ทางวิชาการ (BT) (r = 0.529) ด้านความสามารถในการบริหารงาน (CT) (r = 0.454) 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) (r = 0.584) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างด้านภาวะผู้นํา (AT) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) มีค่า
อยู่ระหว่าง (0.298-0.584) ถือว่ามีความความสัมพันธ์กันสูงถึงสูงมาก ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณา จากค่าความคงทน
ของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance inflation 
factor (VIF) ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ค่า Tolerance และ ค่า Variance inflation factor (VIF) ของคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละด้าน 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

สมุทรปราการ (Xtot) 

 
Y 

Collinearity Statistic 
Tolerance VIF 

1. ด้านภาวะผู้นํา (AT) 0.298** 0.457 2.190 
2. ด้านความรู้ทางวิชาการ (BT) 0.529** 0.365 2.736 
3. ด้านความสามารถในการบริหารงาน (CT) 0.454** 0.286 3.502 
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) 0.584** 0.319 3.138 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ค่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง 0.289-0.457 ซึ่งมากกว่าค่าที่กําหนด คือ 0.19 และค่าปัจจัยการขยาย 
ตัวของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) มีค่าระหว่าง 2.190-3.502 ซึ่งมีค่าไม่เกิน
ตามท่ีกําหนด คือ 5.3 แสดงว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 
multiple regression analysis) ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
ค่าสัมประสิทธิ ์

t p 
คะแนนดิบ ค่ามาตรฐาน 

ค่าคงที่ 1.906  10.48** .00 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) 0.410 0.513 7.18** .00 
2. ด้านความรู้ทางวิชาการ (BT) 0.295 0.310 4.30** .00 
3. ด้านภาวะผู้นํา (AT) 0.198 0.241 3.75** .00 
R = 0.626, R2 = 0.392, F = 62.879, p = .00 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ เรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (DT) ด้านความรู้ทางวิชาการ 
(BT) และด้านภาวะผู้นํา (AT)  ตามลําดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครูผู้ 
ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.626 (R = 0.626) ซึ่งตัว
แปรท้ังสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 39.20 (R2 = 0.392) สามารถเขียน
เป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y = 1.906 + 0.410(DT) + 0.295(BT) + 0.198(AT) (R2 = 0.392)  
 สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.513 (ZDT) + 0.310 (ZBT) + 0.241 (ZAT) (R

2 = 0.392) 
 สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความสามารถในการบริหารงาน (CT) ไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
เพราะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน

ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ กําหนดผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ของแต่ละสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 304 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 297 ฉบับ เมื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ใช้ได้ 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
97.69 

เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
มีขั้นตอนและผลการศึกษา ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่ง 

ผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการ” สรุปผลได้ ดังน้ี 

 
 



133 
 

5.1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  

พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านภาวะผู้นํา 
ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านความสามารถในการบริหารงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 ด้านภาวะผู้นํา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รอง 
ลงมา คือ รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และพัฒนาองค์กร แสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ 
และความสามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง ให้กําลังใจและให้การยอมรับชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถจูงใจให้คนทํางานและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนใจสวัสดิภาพ 
สวัสดิการความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารสนับสนุนครู ในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือ
พัฒนาตนเอง ผู้บริหารมีการกํากับ นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอย่างต่อ 
เน่ืองและเป็นระบบ ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชาการเป็นอย่างดี ผู้บริหารมี
ความสนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ผู้บริหารส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้ตรงกับความต้อง 
การจําเป็นและต่อเน่ือง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร 

ด้านที่ 3 ด้านความสามารถในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะ ความ 
สามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ และเรียนรู้ตลอดชีวิต นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
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บริหารงาน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถระดม
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน เป็นนักคิด นักอ่าน นักฟังที่ดี สร้างระบบในการปฏิบัติงาน 
ทําให้การทํางานมีระบบ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ดี มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม 

ด้านที่ 4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การ
งานและหน่วยงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารวางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการ ผู้บริหารมีความอดทน ต่อคําพูดที่ขัดแย้ง
หรือไม่เป็นมิตร ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถานศึกษา ผู้บริหารให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ผู้บริหารมีความ
ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ผู้บริหารบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.1.2 การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 

พบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็ก ตามลําดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส และบุคลากรมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายชัดเจน บุคลากรได้รับค่า 
ตอบแทนสิทธิสวัสดิการตามระเบียบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ บุคลากรมี
การนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
และเหมาะสมกับตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ บุคลากรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด บุคลากรมีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานที่ต้ัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
รั้วอาคารก้ันเป็นสัดส่วน สนามเด็กเล่นพ้ืนที่กลางแจ้งมีความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนมีการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายในอาคารเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องนํ้า
เพียงพอสะอาดถูกอนามัยและปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถาน
ฉุกเฉิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบ 
ถูกสุขอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยโดยการติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์
ในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วบริเวณโดยรอบถูกสุขลักษณะ และข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องปฐมพยาบาลและมุมต่าง ๆ  

ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รองลงมา 
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านการเล่นโดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 
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ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กร่วมในงานโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
ประเพณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านจัดทําป้ายนิเทศและแผ่นพับสมุดสื่อสาร
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานอาคารสถานที่งานบุคลากร และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทําโครงการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการชุมชนเก่ียวกับด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการชุมชนเก่ียวกับด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตามแผนงานและปฏิทินงานที่กําหนด รองลงมา คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายและนําผลมาประเมินปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร่วมกัน 

5.1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  

พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ เรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (DT) ด้านความรู้ทางวิชาการ (BT) และด้านภาวะผู้นํา (AT) ตามลําดับ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.626 (R = 0.626) ซึ่งตัวแปรทั้งสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงาน
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ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 
0.392 (R2 = 0.392) สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y = 1.906 + 0.410 (DT) + 0.295 (BT) + 0.198 (AT) (R2 = 0.392)  
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.513 (ZDT) + 0.310 (ZBT) + 0.241 (ZAT) (R

2 = 0.392) 
สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความสามารถในการบริหารงาน (CT) ไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
เพราะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

 

5.2 อภิปรายผล 
 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ 

งานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ” ตาม
วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

5.2.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ได้มี
การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับ
งาน มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน บริหารงานโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และพัฒนาองค์กร แสดงศักยภาพ
ทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนครู ในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมถึงมี
ทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดังที่ อําไพ อุ่นศิริ ได้กล่าว 
สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สําคัญที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี 
อินทร์ไทร ได้กล่าวถึงความสําคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ว่าความสําคัญของคุณลักษณะ 
ของผู้บริหาร หมายถึงผู้ที่เป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการหน้าที่ของแต่ละคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกันและสามารถปรับลดหรือเพ่ิมเติมทรัพย์พยากรณ์ได้ตามความจําเป็นในทิศทางเดียวกันจะ 
ทําให้เกิดศักยภาพมากข้ึนผู้นําจะต้องเอาความเก่งความดีของแต่ละบุคคลออกมาร่วมกันทํางานให้
สําเร็จ สอดคล้องกับ วัลลา คงธรรม ได้กล่าวไว้ว่าความสําคัญคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ว่า
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คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะจะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่
จะนําไปสู่การได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานนอกจากจะทํางานเก่งแล้วการเป็นหัวหน้าคนจะต้อง
มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นําด้วยเพ่ือให้บริหารท้ังคนและงานได้อย่างมีประสิทธิผลช่วยให้ผลผลิตของ
หน่วยงานสูงขึ้นตามไปด้วย รวมถึง เบิร์นส์ (Burns) อ้างใน วิรัตน์ พันธ์ุขาว ได้เสนอทฤษฎีความเป็น
ผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) เดิมเบิร์นส์ เช่ือว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะ
ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) โดยอธิบายว่า เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารจูงใจ
ผู้ตามให้ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังไว้ด้วย ด้วยการระบุข้อกําหนดงานอย่างชัดเจน และให้รางวัล เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของผู้ตาม การแลกเปลี่ยนน้ีจะช่วยให้สมาชิกพึง
พอใจในการทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพ
สูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ และ ศักด์ิไทย สุรกิจบวร ได้กล่าวว่า ภายใต้ระบบการบริหาร
สถานศึกษา ที่มีทรัพยากรจํากัด ผู้บริหารจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานของสถาน ศึกษา
มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ดังน้ัน ผู้บริหารจึง
สมควร ที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ภาโสม ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในอําเภอสอยดาว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 2 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในอําเภอสอยดาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท ปันธิ ได้ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดเทศบาลเมือง
แม่สอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ อําไพ อุ่นศิริ ได้ศึกษา คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านภาวะผู้นํา ผลการวิจัย อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการมักมีการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้
คนให้เหมาะสมกับงาน มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน บริหารงานโดยการให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และพัฒนา
องค์กร แสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง อีกทั้งยังมีการให้
กําลังใจและให้การยอมรับชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถจูงใจให้คน 
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ทํางานและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการความเป็นอยู่
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) (อ้างใน จรัล ฟังเร็ว) ได้ให้มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่งมีการติดตาม
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและในส่วนของมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้
กล่าวถึงการประเมินด้านผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานที่ 11 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 
ด้านภาวะผู้นํา เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบ ซึ่งการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จําเป็น 
ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพโดยมีภาวะผู้นําที่มีสมรรถนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ลักษณะสําคัญในการบริหารในยุคปัจจุบัน สมรรถนะภาวะผู้นําครอบคลุมหลายลักษณะ เช่น การ
จัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ภาวะผู้นําวิชาการ การขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักด์ิไทย สุรกิจบวร ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําไว้
ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผู้อ่ืนได้ โดยสามารถใช้คนอ่ืน
ให้ทําบางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่ตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได้ เช่นเดียวกับ ณชยธรรม์ 
ไตรรัตนศิริกุล ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําไว้ว่า ภาวะผู้นําย่อมมุ่งประสงค์ที่จะบริหารงานในองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้นผู้ นําที่ผู้บริหารแสดงออกจะมีประสิทธิผลมากก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เหมาะสม  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้นําที่มุ่งงานตํ่า และมุ่งความสัมพันธ์ตํ่า ก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลง
ตามมุมมองของผู้นําแต่ละบุคคลที่แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ยอดชาย กตปุญฺโญ ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู
สํานักสถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับภาวะผู้นําของผู้บริหาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับตํ่าที่สุดกว่าทุก
ด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารยังมีมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน สามารถวางตัว
เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน มีการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
ราชการ มีความอดทนต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตรมีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย สามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถานศึกษา ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชาอย่างเสมอภาค ซึ่งบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องชัดเจน และมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีเท่าที่ควร 
เพราะผู้บริหารในฐานะผู้นําจะต้องมีความรู้ มีความสามารถทางด้านบริหาร สามารถที่จะเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงาน
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แสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเอง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ดังที่ เบิร์นส์ (Burns) (อ้างถึงใน วิรัตน์ 
พันธ์ุขาว) ได้เสนอทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) เดิม
เบิร์นส์ เช่ือว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) โดย
อธิบายว่า เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังไว้ด้วย ด้วยการระบุข้อกําหนดงาน
อย่างชัดเจน และให้รางวัล เพ่ือการแลกเปล่ียนกับความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของผู้ตาม การ
แลกเปลี่ยนน้ีจะช่วยให้สมาชิกพึงพอใจในการทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานความเป็นผู้นํา
เชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ ผู้บริหารจะใช้ความเป็นผู้นํา
แบบน้ีดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงที่ค่อนข้างสั้น แต่เมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากข้ึน เบิร์นส์ จึงได้
เสนอวิธีการของความเป็นผู้นําแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ 
เรียกว่า ความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การท่ีผู้นําและผู้ตาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้นแนวคิดใหม่ของ เบิร์นส์ 
เช่ือว่า ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายกับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด 
ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นความดีความงาม เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งเป็น
คุณสมบัติภายในของบุคคลแต่ละคน ในทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยา “คุณธรรม” เป็นสภาวะที่บุคคล
มีอยู่ในตนโดยกําเนิดและโดยการขัดเกลาทางสังคมท่ีเป็นสภาวะโดยกําเนิด หมายถึง คุณสมบัติทาง
จิต ที่บุคคลมีอยู่ตามพ้ืนฐานของจิตในทางพุทธศาสนา พ้ืนฐานของจิตมนุษย์ 2 ลักษณะมักจะถูก
กล่าวอ้างหลายคร้ัง คือ จิตที่ใฝ่ดี กับจิตที่ใฝ่ตํ่า “คุณธรรม” เป็นสภาวะใฝ่ดีของจิต คุณธรรมเป็น
พฤติกรรมที่สําคัญที่ผู้บริหารพึงมี เช่น มีความประพฤติดีได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีคุณธรรมมีความ 
สามารถในการทํางานดี กล้าตัดสินใจเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนจริยธรรมอาจ
เรียกช่ืออย่างอ่ืนได้ เช่น เรียกว่า ศีลธรรม จรรยา จริยศาสตร์ จรรยาบรรณ คุณธรรม คือ ความดีงาม
ในจิตใจซึ่งทําให้เคยชินต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้มีคุณธรรม คือ ผู้ที่มีความเคยชินต่อการประพฤติ 
ดีด้วยความรู้ลึกในทางที่ดีงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท ปันธิ ได้ศึกษา การวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผู้สอนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตากในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2 การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการให้ความสําคัญกับบุคลากรท่ีมีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด โดยบุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
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พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายในอาคารเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ มีห้องนํ้าเพียงพอสะอาดถูกอนามัยและปลอดภัย สร้างมาตรการเตรียมความพร้อมรับ
สถานฉุกเฉิน มีสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบถูก
สุขอนามัย โดยมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย และมีการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย รวมถึงมี
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านจัดทําป้ายนิเทศและแผ่นพับสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ผู้ปกครอง และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการดําเนินงานตาม
แผนงานและปฏิทินงานที่กําหนด ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 
และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการดําเนินการ จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรก
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการ ศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 
อายุ 2-5 ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอํานาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ ของ
รัฐบาล ดังน้ันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่ง
มาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐาน
ด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน  
6) มาตรฐาน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของครู
ผู้ดูแลเด็ก หมวด 3 กล่าวถึงการบริหารและการจัดการ ข้อ 14 ว่า การบริหารจัดการ/ดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยงาน ดังน้ี 1) งานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) งานด้าน
บุคลากร 3) งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) งานด้านวิชาการ และกิจกรรม 
ตามหลักสูตร 5) งานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) งานด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7) ด้านธุรการ ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณากําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน โดยแบ่งงานและ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ โดยคํานึงถึงความ
พร้อมของบุคลากร ลักษณะปริมาณงานที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานที่ 2 
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ด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดย
ผู้บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมท้ังบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริม พัฒนาการสําหรับ 
เด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ โดยมาตรฐาน ด้านบุคลากร 
ประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าหลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้อง 
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) อบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 3) ปฏิบัติงานวิชา 
การของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 6) ทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลป- 
วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนูศักด์ิ ศรีเคน ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุดรธานี พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ มัลลิกา แก้วก่า ได้ศึกษา สภาพและปัญหา
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก และอยู่ในระดับสูงที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดยมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้าน
สติปัญญา รวมถึงมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลิตสื่อ
และใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านการเล่น
โดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ มีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก ดังที่ 
มาตรฐานที่ 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวว่า มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการ 
และกิจกรรม ตามหลักสูตร กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริม
พัฒนา การเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเล็ก ได้ รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
โดยองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองใน
การอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ใน
ท้องถ่ิน และเพ่ือส่งเสริม ความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นสถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 และมาตรา 18 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
มาเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน เน้นการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี การจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและทํากิจกรรม การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีหลักการ
จัดประสบการณ์ ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญคือ (1) เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย (2) มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ความต้องการและพัฒนาการ ของเด็ก (4) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก 
(5) ประเมิน การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ (6) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก โดยมีการจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยกําหนด ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระ
การเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ทั้งน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจกําหนดหัวข้ออ่ืน ๆ 
ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และมีการวิจัยในช้ันเรียน เป็นงานวิจัย
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนา พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี
กําหนด ในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง ซึ่งดําเนินการโดยครูผู้ดูแลเด็ก หรือดําเนินการร่วมกับหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ภาคเรียนละ 
1 เร่ือง และวิจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วิจัย 5 บท) ปีละ 1 เร่ือง  
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ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับตํ่าที่สุดกว่าทุก
ด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยมีการดําเนินงานตามแผนงานและปฏิทินงานท่ีกําหนด ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
การส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
ของเครือข่ายและนําผลมาประเมินปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาเครือข่าย และจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกันไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ง มาตรฐานท่ี 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวว่า เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ 
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ แก่เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม กว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ พ้ืนที่ให้มีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จึงต้องส่งเสริม การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงาน คือ  
1) เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) เพ่ือจัดต้ัง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก 3) เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ 4) เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินควร
กําหนดแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังน้ี 1) ส่งเสริม และสนับสนุน 
การจัดต้ัง และหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือข่าย/สมาคม/ชมรม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอก และทุกภาคส่วน เพื่อความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ 3) จัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการ ศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนา
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ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 4) สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่กําหนด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กําหนดรูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู 
และองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้ตามบริบท สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละ ท้องถ่ินได้ 6) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นศูนย์ต้นแบบของการพัฒนา เด็กปฐมวัย
หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือร่วมกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ สังกัดองค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือในสังกัดหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย และพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ 
และศักยภาพ ในการปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ มัลลิกา แก้วก่า ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5.2.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นํา ด้านความรู้ทาง
วิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญซึ่งผู้บริหารเป็นตัวจักรสําคัญในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
การแก้ไขปัญหา นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารมีความสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างผสมผสานแล้วย่อมทําให้การบริหารงาน ของ
โรงเรียนสามารถพัฒนาให้เกิด ผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ ซึ่งผู้บริหารมีการ
จัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ภาวะผู้นําวิชาการ การขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ ด้วยระดับการศึกษา ความรู้สาขาต่าง ๆ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
อันประกอบไปด้วย ระดับความรู้หรือวุฒิการศึกษา ความรู้ทางวิชาการความรู้ทั่วไป ความรู้ทาง
วิชาชีพรวมทั้งความรู้เก่ียวกับสภาวะทางสังคมและประสบการณ์ในการทํางานผู้บริหารที่จะประสบ
ความสําเร็จในหน้าที่การงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรมีความสามารถใน
การเขียนบทความทางวิชาการ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน สามารถ
วางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของราชการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้ 
บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค และสามารถสร้างขวัญ
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กําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลา คงธรรม ได้ศึกษา คุณลักษณะ
ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อย่างมี
นัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ ธนาวดี ทองเอม ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารท่ี
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เวลเคอก (Wilcox, อ้างถึงใน 
วัลลา คงธรรม) ด้านศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการทํางานและขวัญของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสามารถ
ทํานายความพึงพอใจในการทํางานและขวัญของครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติพฤติกรรมผู้นําของ
ผู้บริหารแบบการให้มีส่วนร่วมหรือเป็นทีมส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานผู้บริหารที่แสดง
พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษาหรือศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและขวัญ
ในการทํางานผู้บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํามาก ๆ จะทําให้มีความสามารถ
ลดความคับข้องใจความขุ่นใจและปรับเพ่ิมบรรยากาศของขวัญและความพึงพอใจมากข้ึน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นํา ด้านความรู้

ทางวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้
ความสําคัญกับการเป็นผู้พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้ความสามารถในการวางแผน 
มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน บริหารงาน
โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา 
และพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งแสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม และมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ สนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนครู ใน
การอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง ด้วยทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
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อย่างเป็นระบบ เพ่ือการทําให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จด้วยผลการ
ปฏิบัติงานของครูที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัย

ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
1. จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังน้ัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ควรมีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษา เน้นให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการในสถานศึกษาเกิดเอกภาพ มีประสิทธิ ภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารสามารถนํายุทธศาสตร์และแผนงานท่ีกระทรวงกําหนดไว้ ไปบูรณา
การการทํางานร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
ได้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และทั้งให้สามารถกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปปฏิบัติและพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังน้ัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ ควรให้ความสําคัญ
กับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับภาค เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สามารถจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาเด็ก ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กได้อย่าง
แท้จริง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเพ่ิมเติมเช่นปัจจัยจูงใจในการทํางาน ระเบียบและนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในอนาคต 
  3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถนําไปเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผศ.ดร. ภัทราวดี มากมี 
 การศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ตําแหน่งปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
2. นายสราวุธ พิบูรลย์สวัสด์ิ 

 การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
   สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหม่ 
 
3. ผศ.ดร. สถาพร ขันโต    

 การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาการอุดมคึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ  
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 

………………………………… 
 
คําชี้แจง  

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทกุข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามน้ีคืนทางไปรษณีย์ซึ่งผู้วิจัย

ได้แนบซองมาพร้อมกันน้ีแลว้ 
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขออนุโมทนาขอบคุณมา 

ณ โอกาสน้ี 
 
 

(นางสาวอําไพ สมภาร) 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ  
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ  
  ไม่เกิน 30 ปี   31 - 40 ปี  
  41 - 50 ปี   51 ปีขึ้นไป  
 
3. การศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
 
4. ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ/รองผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
  หัวหน้าศนูย์ฯ  ครผูู้ดูแลเด็ก 
 
5.ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่ 
  0 - 10 ปี   11 - 20 ปี 
  21 - 30 ปี  31 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษา 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หมายเลข 5, 4, 3, 2, หรือ 1 ที่ท่านเห็นว่าใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงมากที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

 

ข้อ 
ที่ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
ด้านภาวะผู้นํา      
1. มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน      
2. มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน      
3. แสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และความ 

สามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
     

4. รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน      
5. มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่ง

ที่ดีงามและถูกต้อง 
     

6. พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ      
7. มีความสามารถจูงใจให้คนทํางานและสร้างความพึงพอใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

8. ให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการความเป็นอยู่ของผู้ใต้ 
บังคับบัญชา 

     

9. บริหารงานโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ      
10. ให้กําลังใจและให้การยอมรับชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

11. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และ
พัฒนาองค์กร 

     

ด้านความรู้ทางวิชาการ      
12. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร      
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13. มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา       
14.  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     

15. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชาการ
เป็นอย่างดี 

     

16. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     

17. ผู้บริหารสนับสนุนครู ในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

     

18. ผู้บริหารมีการกํากับ นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของคณะครูอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

19. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

     

20. ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้ตรงกับความต้องการจําเป็น
และต่อเน่ือง 

     

21. ผู้บริหารส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     

22. ผู้บริหารมีความสนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา      
ด้านความสามารถในการบริหารงาน      
23. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่างๆและเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
     

24. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน      
25. มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน      
26. จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม      
27. มีความสามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก

ชุมชน 
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28. ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน 
     

29. มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

     

30. มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย      
31. เป็นนักคิด นักอ่าน นักฟังที่ดี      
32. สร้างระบบในการปฏิบัติงาน ทําให้การทํางานมีระบบ มีระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ที่ดี 
     

33. เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับ 
บัญชา 

     

34. วางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน      
35. มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค      
36. มีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย      
37. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน      
38. มีความอดทน ต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร      
39. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการ      
40. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      
41. มีความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ 

บัญชา 
     

42. ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ      
43. มีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถานศึกษา      
44. มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้

ถูกต้องชัดเจน 
     

45. มีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  สภาพการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือระบุ

การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการว่าอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
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การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
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ี่สุด
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5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
46. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือกับ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

47. ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

48. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส 

     

49. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนสิทธิสวัสดิการตามระเบียบ      
50. บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง      
51. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายชัดเจน      
52. บุคลากรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
53. บุคลากรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด      
54. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ      
55. บุคลากรมีการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ 
     

56. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

     

57. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
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58. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

59. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที ่      
60. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
     

ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
61. สถานที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ใน

พ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 
     

62. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมภายนอกร้ัวอาคารก้ัน
เป็นสัดส่วน สนามเด็กเล่นพ้ืนที่กลางแจ้งมีความปลอดภัย 

     

63. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง
ปลอดภัย 

     

64. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารมี
แสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนมีการถ่ายเทอากาศที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาเด็ก 

     

65. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างเหมาะสม 

     

66. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ประกอบอาหารและสถานท่ี
รับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัย 

     

67. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายในอาคาร
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

     

68. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องนํ้าเพียงพอสะอาดถูกอนามัยและ
ปลอดภัย 

     

69. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยโดย
การติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย 
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70. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถาน

ฉุกเฉิน 
     

71. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องปฐมพยาบาลและมุมต่าง ๆ      
72. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วบริเวณโดยรอบถูกสุขลักษณะ      
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      
73. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     

74. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่บูรณาการ
ผ่านการเล่นโดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ 

     

75. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา
เด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 

     

76. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลการ 
วิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 

     

77. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

78. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือ
จัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

79. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

80. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย 

     

81. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน 

     

 

 



187 
 

ข้อ 
ที่ 

การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน      
82. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     

83. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
จัดทําโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

     

84. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

     

85. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานอาคาร
สถานที่งานบุคลากรและความสัมพันธ์กับชุมชน 

     

86. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

87. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการชุมชนเก่ียวกับด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 

     

88. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

     

89. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านจัดทําป้าย
นิเทศและแผ่นพับสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ผู้ปกครอง 

     

90. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กร่วมในงาน
โอกาสต่างๆเช่น กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ประเพณี 

     

91. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่
สาธารณะ 

     

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก      
92. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ข้อ 
ที่ 

การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
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5 4 3 2 1 
93. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุม

เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

94. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตามแผนงานและปฏิทิน
งานที่กําหนด 

     

95. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาเครือข่าย 

     

96. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของเครือ 
ข่ายและนําผลมาประเมินปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย 

     

97. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ 

************************************** 
 

 
ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
ด้านภาวะผู้นํา      
1. มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2. มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. แสดงศักยภาพทางความคิดความรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถในสังคมได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. รู้จักวางแผน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับ

งาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5. มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 

ในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6. พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7. มีความสามารถจูงใจให้คนทํางานและสร้างความพึง

พอใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
8. ให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการความเป็นอยู่ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9. บริหารงานโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและ

ตัดสินใจ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10. ให้กําลังใจและให้การยอมรับชมเชยยอมรับในผลสําเร็จ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา 

และพัฒนาองค์กร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านความรู้ทางวิชาการ      
12. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
13. มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
14. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการ

เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
15. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชา 

การเป็นอย่างดี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
16. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
17. ผู้บริหารสนับสนุนครู ในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือ

พัฒนาตนเอง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
18. ผู้บริหารมีการกํากับ นิเทศติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะครูอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
19. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ให้เกิด

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
20. ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้ตรงกับความต้องการ

จําเป็นและต่อเน่ือง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
21. ผู้บริหารส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
22. ผู้บริหารมีความสนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านความสามารถในการบริหารงาน      
23. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ และเรียนรู้

ตลอดชีวิต +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
24. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
25. มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
26. จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
27. มีความสามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือ

จากชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
28. ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
29. มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์

อย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
30. มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
31. เป็นนักคิด นักอ่าน นักฟังที่ดี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
32. สร้างระบบในการปฏิบัติงาน ทําให้การทํางานมีระบบ 

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ดี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
34. วางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
35. มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

เสมอภาค +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
36. มีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
37. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
38. มีความอดทน ต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
39. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ

ราชการ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
40. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
41. มีความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ 

บัญชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
42. ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
43. มีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสถาน 

ศึกษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
44. มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

ได้ถูกต้องชัดเจน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
45. มีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
46. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือ

กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
47. ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
48. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
49. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนสิทธิสวัสดิการตามระเบียบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
50. บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
51. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย

ชัดเจน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
52. บุคลากรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
53. บุคลากรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร

กําหนด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
54. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชา 

การ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
55. บุคลากรมีการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบ 

การณ์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
56. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและเหมาะสม 

กับตําแหน่ง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
57. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
58. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและ

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
59. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที ่ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
60. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

งานตามภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
61. สถานที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมไม่

อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
62. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมภายนอกร้ัวอาคาร 

กั้นเป็นสัดส่วน สนามเด็กเล่นพ้ืนที่กลางแจ้งมีความ
ปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

63. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรง
มั่นคงปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

64. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนมีการถ่ายเทอากาศ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

65. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

66. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่
รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

67. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายใน
อาคารเพียงพอและถูกสุขลักษณะ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

68. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องนํ้าเพียงพอสะอาดถูกอนามัย
และปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

69. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัย
โดยการติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

70. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับ
สถานฉุกเฉิน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

71. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องปฐมพยาบาลและมุมต่าง ๆ  +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
72. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วบริเวณโดยรอบถูกสุขลักษณะ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      
73. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
74. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ี

บูรณาการผ่านการเล่นโดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
75. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือ

พัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

76. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

77. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวัดผลและประเมินพัฒนาการ
เด็กรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

78. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย 
เพ่ือจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

79. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

80. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามวัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

81. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน      
82. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
83. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการจัดทําโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
84. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
85. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงาน
อาคารสถานที่งานบุคลากรและความสัมพันธ์กับชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

คะแนน 
ผู้เชีย่วชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
86. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้

ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
87. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการชุมชนเก่ียวกับด้าน

อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
88. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

89. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านจัดทํา
ป้ายนิเทศและแผ่นพับสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับผู้ปกครอง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

90. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กร่วมใน
งานโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
ประเพณี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

91. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่
สาธารณะ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก      
92. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
93. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการส่งเสริมสนับสนุนจัด

ประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
94. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตามแผนงานและ

ปฏิทินงานที่กําหนด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
95. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
96. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือข่ายและนําผลมาประเมินปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
97. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนความร่วมมือเพ่ือสร้าง

เครือข่ายการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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การคํานวณหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
 

1. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้บริหารสถานศึกษา  
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 191.16 509.75 .70 .98 
A2 191.28 517.31 .57 .98 
A3 191.13 512.89 .70 .98 
A4 191.25 502.77 .84 .98 
A5 191.28 508.85 .62 .98 
A6 191.38 504.69 .90 .98 
A7 191.25 507.55 .80 .98 
A8 191.41 500.70 .87 .98 
A9 191.28 512.53 .63 .98 
A10 191.44 498.00 .92 .98 
A11 191.19 509.96 .76 .98 
A12 191.38 504.69 .90 .98 
A13 191.09 517.77 .57 .98 
A14 190.97 516.22 .65 .98 
A15 191.03 517.32 .52 .98 
A16 191.38 504.69 .90 .98 
A17 191.06 506.51 .70 .98 
A18 190.88 515.53 .63 .98 
A19 191.25 512.84 .67 .98 
A20 191.19 510.93 .72 .98 
A21 191.06 506.51 .70 .98 
A22 191.09 515.57 .59 .98 
A23 191.06 510.51 .72 .98 
A24 191.09 516.35 .56 .98 
A25 191.09 506.93 .79 .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 

A26 
A27 
A28 
A29 
A30 
A31 

191.31 
191.31 
191.16 
191.13 
191.03 
191.22 

506.48 
508.03 
508.27 
512.24 
509.64 
504.11 

.75 

.75 

.75 

.66 

.69 

.71 

.98 

.98 

.98 

.98 

.98 

.98 
A32 191.16 501.04 .79 .98 
A33 191.19 509.64 .71 .98 
A34 191.22 509.66 .78 .98 
A35 191.50 502.13 .89 .98 
A36 191.34 501.52 .74 .98 
A37 191.06 506.51 .70 .98 
A38 191.13 506.44 .75 .98 
A39 191.38 504.69 .90 .98 
A40 191.19 505.25 .80 .98 
A41 191.38 504.56 .74 .98 
A42 191.41 507.86 .75 .98 
A43 191.44 498.90 .89 .98 
A44 191.31 500.61 .88 .98 
A45 191.25 505.55 .81 .98 

  

N of Cases   =  32  N of Items  =  45  Alpha =  .98 
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2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

B1 213.69 1275.38 .74 .99 
B2 213.97 1245.90 .85 .99 
B3 213.84 1234.46 .96 .99 
B4 214.03 1241.90 .91 .99 
B5 213.69 1275.38 .74 .99 
B6 213.75 1291.87 .56 .99 
B7 213.47 1281.29 .58 .99 
B8 213.84 1234.46 .96 .99 
B9 213.59 1276.51 .69 .99 
B10 213.69 1275.38 .74 .99 
B11 213.56 1284.51 .61 .99 
B12 213.63 1282.24 .62 .99 
B13 213.69 1285.83 .56 .99 
B14 213.91 1266.60 .74 .99 
B15 213.63 1284.95 .56 .99 
B16 213.94 1235.74 .95 .99 
B17 213.44 1291.16 .56 .99 
B18 213.34 1289.97 .61 .99 
B19 214.00 1249.42 .90 .99 
B20 213.56 1287.61 .54 .99 
B21 213.88 1275.15 .65 .99 
B22 213.56 1268.32 .85 .99 
B23 213.81 1261.64 .75 .99 
B24 213.66 1267.78 .83 .99 
B25 213.91 1267.57 .81 .99 
B26 213.94 1235.74 .95 .99 
B27 213.75 1275.10 .77 .99 
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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 

B28 
B29 
B30 
B31 

214.00 
213.63 
213.94 
213.94 

1250.77 
1284.95 
1235.74 
1250.77 

.88 

.56 

.95 

.88 

.99 

.99 

.99 

.99 
B32 213.97 1242.10 .90 .99 
B33 214.06 1238.19 .90 .99 
B34 213.97 1245.26 .89 .99 
B35 213.91 1237.77 .94 .99 
B36 213.78 1244.56 .91 .99 
B37 213.47 1279.29 .72 .99 
B38 213.97 1239.00 .89 .99 
B39 213.56 1272.13 .83 .99 
B40 213.59 1280.25 .71 .99 
B41 213.94 1235.74 .95 .99 
B42 213.78 1262.63 .70 .99 
B43 213.94 1264.58 .80 .99 
B44 213.56 1273.03 .75 .99 
B45 214.06 1242.77 .91 .99 
B46 213.84 1279.75 .59 .99 
B47 213.75 1266.32 .76 .99 
B48 213.81 1268.22 .75 .99 
B49 213.75 1262.45 .82 .99 
B50 213.78 1243.72 .89 .99 
B51 213.81 1252.35 .87 .99 
B52 213.84 1234.46 .96 .99 

 

 N of Cases   =  32  N of Items  =  52  Alpha =  .99 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
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ชื่อ - สกุล  : นางสาวอําไพ สมภาร 
วัน เดือน ปี เกิด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2514 
ชาติภูมิ  : จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : 163/126 ถนน เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 
    จ.สมุทรปราการ 10280 
 
การศึกษา  : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ 
 
หน้าท่ีการงานปัจจุบัน : ข้าราชการครู  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา 

   สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
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