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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 2) ระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก และ 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริห ารที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานการดำเนิน งานศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก สั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและครูศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 254 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ความคิ ด ความเข้ า ใจในระดั บ สู ง ความสามารถในการนำปั จ จั ย ต่ า งๆ มากำหนดเป็ น กลยุ ท ธ์
การกำหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต และความคิดเชิงปฏิวัติ
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2) ระดับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภั ย บุคลากร ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมสนับสนุน
3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หาร ประกอบด้วย ความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับ
อนาคต (X3) และความคิดความเข้าใจในระดับสูง (X1) เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อ มาตรฐานการดำเนิน
งานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก โดยร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 55.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ tot = 1.59 + 0.53 (X3) + 0.12 (X1)
คำสำคั ญ : ภาวะผู้ น ำเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห าร; มาตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ;
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
This Article aimed to study 1) the strategic leadership of administrators; 2) the
level of operational standards of child development centers; and 3) the strategic
leadership of administrators affecting operational standards of child development centers
under Suphan Buri local administrative organizations. The sample was 254 administrators and
teachers under Suphan Buri local administrative organizations, derived by proportional
stratified random sampling distributed by type of local administrative organizations. The
research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were
analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis. The research results were found as follows;
1 Overall and in specific aspects, the strategic leadership of administrators was at a
high level. The aspects were having high-level cognitive activity, gathering multiple inputs to
formulate strategy, creating a vision, anticipating and creating a future, and revolutionary
thinking.
2 Overall and in specific aspects, the operational standard of child development
centers was at a high level. The aspects were child development center management;
academic and curricular activities; building, surrounding, environment, and security;
personnel; promotion of early childhood development network; and involvement and
support.

42 I วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565)
3 The strategic leadership of administrators in the aspects of anticipating and
creating a future (X3) and having high-level cognitive activity (X1) together predicted the
operational standards of child development centers at the percentage of 55.20 with a
statistical significance level of .05. The regression analysis equation was:
tot = 1.59 + 0.53 (X3) + 0.12 (X1)
Keywords: strategic leadership; operational standards of child care centers.;
administrative Organizations

บทนำ
จากสถานการณ์ในสั งคมโลก สังคมไทยพบการเปลี่ยนแปลงทุกด้านผู้บริหารจำเป็นที่ต้อง
กำหนดวิธีการปฏิบัติและการพัฒนาองค์การ ซึ่งผู้บริหารทุกองค์การต้องปรับเปลี่ยนการบริหารให้ทัน
ต่อยุ คสมัย และจัดการองค์การเพื่อให้ องค์การนั้นอยู่รอด ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีการ
เปลี่ย นแปลง เรียกว่า ปฏิรูป ระบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเมือง ในวงการการศึกษา
ก็เช่นกัน มีการปรับกลยุทธ์การทำงานเสียใหม่ เช่น ปฏิรูประเบียบราชการ ปฏิรูปบุคคลและบุคลากร
ปฏิรูปการเรียนรู้ เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนออกมายังไม่เ ป็นที่น่าพอใจ ในทางตรงกัน
ข้ามคุณ ภาพผู้ เรี ย นมีแ นวโน้ มลดลง จึงเป็ นเครื่อ งบ่งบอกถึงภาระของผู้ รับผิ ดชอบในด้านการจัด
การศึกษา ที่จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในการจัดการศึกษาคือ ผู้บริหารการศึกษา ที่มิใช่
เพียงอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย แต่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีภาวะของความ
เป็นผู้นำสูง ประกอบด้วยการเป็นผู้นำทางจิตและวิญญาณมีกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์การฝ่าฟันกับวิกฤต
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (วุทธิศักดิ์ โภชนุ กูล, 2552) จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์เป็นทักษะหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถนำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยกำหนด
ทิศทางและแรงบันดาลใจให้ กับบุคลากร โดยยึดเป้าหมายและภารกิ จขององค์การเป็นหลัก ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเหตุผลเข้าด้วยกัน
ได้ สามารถกระตุ้นบุคลากร ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติตนในสถานศึกษาตามหลัก การมีส่วนร่วมและมี
มุมมองของความคาดหวัง และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การบริห ารงานของผู้บริห ารใน
สถานศึกษาหลากหลายแห่งจะพบว่า ภาวะผู้นำเชิ งกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนล้วน
แล้ ว แต่ต้ องใช้ภ าวะผู้ น ำเชิงกลยุ ทธ์ม าขับ เคลื่ อนการบริห ารจัด การ ในขณะเดีย วกั น การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงมหาดไทยที่มีสถานศึกษาอยู่ในการกำกับ ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพ

Journal of Institute of Trainer Monk Development Vol.5 No.1 (January-March 2022) I

43

การจั ด การศึ ก ษาให้ ดี ที่ สุ ด โดยมี ก ารกำหนดมาตรฐานการดำเนิ น งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ระดั บ
การจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ระดั บ อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงาน
การศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่ วยงานต่าง ๆ นั้นล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานของ
ตนเอง เพื่ อ กำกั บ คุ ณ ภาพในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนามนุษย์จะต้องเริ่มต้นจากเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้และมีการพัฒ นาบุคคลากรที่มีคุณค่าสู่สังคม ได้รับ
การดูแลรับ ผิดชอบอย่ างเต็มที่ ถือเป็ นหน้าที่ ส ำคัญ ที่ จะต้องดำเนิ นการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒ นา
เด็กเล็กในชุมชนให้มีความพร้อมด้านทักษะและมีศักยภาพตามวัย
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ านการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการจัดการศึกษาให้ ได้คุณภาพและได้ตามมาตรฐาน
เพื่อให้ศูนย์ที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
อี ก ทั้ งสามารถให้ บ ริ ก ารและตอบสนองความต้ อ งการของคนในท้ อ งถิ่ น ทางด้ านการศึ ก ษา แก่
เด็กปฐมวัย อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามอำนาจหน้าที่และเนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงมี การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นรูปแบบการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นถือ
เป็ น แบบปฏิบั ติในการดำเนิ นงานจัดการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก ให้ ได้มาตรฐานและมี คุณ ภาพเป็นไป
ในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 มาตรฐาน ดังนี้ 1.มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.มาตรฐานด้านบุคลากร 3.มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 4.มาตรฐานด้านวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร 5.มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมสนับสนุน 6.มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ , 2559)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้เล็ งเห็ นถึงความสำคัญของการศึกษา
ที่เริ่มจากเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 2 - 5 ปี ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดำเนิ นงาน
จัดการศึกษา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันได้มี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง
และดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งมีการรับถ่ ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน และศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กอื่นๆ มาอยู่ในการดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
กำกับ ติดตาม ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการดู แ ลศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวหลายแห่งต่อหนึ่ง
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หน่ ว ยงาน จึ ง ทำให้ ม าตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แต่ ล ะแห่ งแตกต่ า งกั น ออกไป
จึ ง ทำให้ ต้ อ งมี ม าตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ ง ให้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เดี ย วกั น
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
บทความวิจัยนี้นำเสนอ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปใช้
เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒ นา และการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการดำเนินงาน ตามที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับ ภาวะผู้ นำเชิงกลยุทธ์ ของผู้ บริห าร สั งกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่ อวิเคราะห์ ภาวะผู้ นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากร คือ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยรวม 734 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 123 คน ครู จำนวน 611 กลุ่ ม ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บ ริห ารองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และ
ครูศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีการศึกษา 2564
โดยใช้ ตารางกำหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างถึงใน จิตติรัตน์
แสงเลิศอุทัย, 2557) ได้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและครูศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก จำนวน 254
คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (proportional stratified random sampling) โดย
กระจายตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
43 คน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 211 คน คนโดยมีการแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้น
ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคำถามเกี่ยวกับเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (checklist)
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ขั้น ตอนที่ 2 สอบถามระดับ ภาวะผู้ นำเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ ห าร มีลักษณะเป็น มาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ของ Likert (1932 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
ขั้นตอนที่ 3 สอบถามระดับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) มีการตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษา
(content validity) แล้ ว หาดั ช นี ค วามสอดคล้ องระหว่างข้ อคำถาม และวัตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item Objective Congruence : IOC) โดยเลื อกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.67
และ 1.00

ผลการการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง
รองลงมา คือ ความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ และด้านที่มีค่า เฉลี่ยต่ำสุด
คือ ความคิดเชิงปฏิวัติ
วัตถุประสงค์ที่ 2. ผลการวิจัยพบว่ามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จั งหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก รองลงมา คือ ด้านวิชาการ
และกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร ด้ านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้ อ มและความปลอดภั ย ด้ านบุ ค ลากร
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านที่มีค่าต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
สนับสนุน
วัตถุประสงค์ที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
การดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั งกั ดองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี พบว่ า
ความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต และความคิดความเข้าใจในระดับสูง เป็นตัวแปรที่ได้รับ
เลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิ ปรายความผันแปรของมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทำนาย เท่ากับ 0.552 ซึ่งแสดงว่าความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับ
อนาคต และความคิดความเข้าใจในระดับสูงส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
และสามารถทำนายมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ 55.20

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจั ยวัตถุป ระสงค์ที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหาร สั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า
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อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะในการบริหารงานผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของภาวะผู้ น ำเชิ งกลยุ ท ธ์มี ความคิ ดความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้ า
ตัดสินใจ และพร้อมทั้งมีบทบาทในการบริหารงานและการบริหารคน ให้ทำงานตามความคาดหวัง
ของผู้บริหาร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้บุคคลในองค์การสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานได้
เพื่อทำให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ศิ ริ เพ็ ญ สกุ ล วลี ธ ร, 2556) ที่ วิ จั ย เรื่ อ ง ภาวะผู้ น ำเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ การ
บริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เข ต 6 พบว่ า
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มีค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าจากมากไปหาน้อย
พบว่า ด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมา คือด้านความสามารถ
ในการพยากรณ์และกำหนดอนาคต ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มากำหนดกลยุทธ์
ด้ า นการกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละด้ า นการมี ค วามคิ ด เชิ ง ปฏิ วั ติ อยู่ ในลำดั บ สุ ด ท้ าย นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นวลจันทร์ จุนทนพ, 2559) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า บทบาทภาวะ
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดับมาก คือ ผู้ นำที่ มีความคิด
ความเข้าใจระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการนำเข้าปัจจัยต่างๆ
มากำหนดกลยุทธ์ ด้านการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสำหรับอนาคตด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ
และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ผลจากการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 พบว่ า มาตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ งานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพั ฒนา
เด็ ก ปฐมวัย และ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม และส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ตามลำดั บ สอดคล้ องกั บ (นภั ส สร
สว่างโคตร และคณะ, 2553) ที่วิจัยเรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของบุคลากรเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมี
การดำเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พ บว่ า ด้ า นบุ ค ลากรและ
ด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากชุมชนและด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ (ผุสดี ศรีเพ็ญ และคณะ, 2557) ทีว่ ิจัย
เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ ง อำเภอ
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โพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานศูนย์ฒนาเด็กเล็กขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร โดยสภาพรวมมีสภาพการดำเนิ นงานอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การที่มีสภาพการดำเนินงานสูงสุดเฉลี่ยค่ามากไปหาน้อย ได้ แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้า นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ส่วนด้านที่มีสภาพการดำเนินงานที่น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต และ
ความคิดความเข้าใจในระดับสูง เป็นปัจจั ยที่ส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และได้ร่วมกันพยากรณ์มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 55.20 จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ ก โดยผู้บริหารมี บทบาทที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบในการดำเนิ น
การบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบผลสำเร็จและมี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด นอกจากนี้ จากการบริห ารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ขับเคลื่อนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้รับการพัฒนาตามนโยบายและส่งเสริ ม
ให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานสามารถพลิกวิกฤตในด้าน
ต่างๆ ให้ เป็ น โอกาส อาทิ เช่ น ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) โดย
ออกแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง อย่างเหมาะสมตามความ
พร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียนให้ได้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผ ลสูงสุด ดังนั้ นจากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (พิสมัย
เจริญลักษณ์, 2556) ที่วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ ก สั งกั ดองค์ การบริ ห ารส่ วนตำบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมของ
หัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 5
ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้ านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้ านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้ านการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (นพวรรณ บุญ

48 I วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565)
เจริญสุข, 2560) ที่วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาจั งหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ด้านการ
คิดเชิงปฏิวัติ ด้านการมีความคิดความเข้าใจระดับสูง ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการรวบรวมปัจจัย
สู่การกำหนดกลยุทธ์

บทสรุป
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริห าร ภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมา คือ ความสามารถในการ
นำปั จ จั ย ต่ างๆ มากำหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ และด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำสุ ด คื อ ความคิ ด เชิ งปฏิ วั ติ ส่ ว น
ผลการวิจั ย พบว่ามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก สั งกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด
คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และด้านที่มีค่าต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ส่วนภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต และความคิดความ
เข้าใจในระดับ สู ง เป็ น ตัว แปรที่ได้รับเลื อกเข้าสมการถดถอย ซึ่งแสดงว่าความคาดหวังและสร้าง
โอกาสสำหรั บอนาคต และความคิดความเข้าใจในระดับสู งส่งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัย วัตถุป ระสงค์ที่ 1 พบว่า ภาวะผู้ นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริห าร สั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความคิดเชิงปฏิวัติและเมื่อ
พิ จ ารณาความคิ ดเชิงปฏิ วัติ พบว่า ประเด็น ที่ ผู้ บ ริห ารและครูให้ ค วามเห็ น ในค่าเฉลี่ ยต่ ำสุ ด คื อ
ผู้บริหารคิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรองลงมา
คือ ผู้บริหารใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรดำเนินการ ดังนี้ ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาในเรื่องของการคิดเชิงปฏิวัติและการคิดนอกกรอบ
เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและปรับ ปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมปกครองส่วน
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ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด อบรมสำหรั บ ผู้ บ ริห ารและครูให้ เกิ ด ความเข้ าใจในการใช้ก ระบวนการคิ ด และ
ความสามารถเพื่ อสนั บ สนุ น การทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดการเพิ่มพู นในด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนอย่างเหมาะสม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
สนับสนุน จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทั้งด้านสื่อ หนังสือ และวัสดุ
อุป กรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้ ครูมีความรู้
ทักษะและความชำนาญการใช้สื่ อในกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถเลื อกใช้สื่อที่ตรงกับ
วัตถุป ระสงค์ในการสอน ผลิ ตสื่ อ ตลอดจนประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ด้านความคิดเชิงปฏิวัติ การกำหนดวิสัยทัศน์ และ
ความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดเป็นกลยุทธ์งผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพื่อ
ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อ มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิจัยเพื่อพัฒ นาภาวะผู้นำแบบความคิดเชิงปฏิวัติ
ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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