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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2)	ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การ
บรหิารสว่นตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี3)	ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
กับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี	จำานวน	259	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเปน็แบบสอบถาม	สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	Coefficient)

ผลการวิจัย	พบว่า	

1.	 ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับคือ	 การคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล	การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	การกระตุ้นทางปัญญา	และการสร้างแรงบันดาลใจ
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2.	ประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับคือ	 ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สูงข้ึน	
ความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทางบวก	 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

3.	ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีความสัมพันธ์ทางบวก	(r

xy	
=	0.86)	อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

คำาสำาคัญ:	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง,	ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The	purpose	of	this	research	was	to	study	transformational	leadership	of	the	directors	

of	child	development	centers,	effectiveness	of	child	development	centers,	and	relationship	
between	transformational	leadership	of	the	directors	and	effectiveness	of	child	development	
centers.	 The	data	was	gathered	 from	295	directors	 and	 teachers	of	 child	development	 
centers	under	subdistrict	administrative	organizations	in	Suratthani	by	using	questionnaires	
with	 the	 value	 of	 confidence	 ranked	 0.92.	 The	 gathered	 data	 was	 analyzed	 by	mean,	 
standard	deviation,	and	Pearson	correlation.

The	study	revealed	that	overall	transformational	leadership	of	the	directors	of	child	
development	centers	under	subdistrict	administrative	organizations	 in Suratthani	province	
was	at	a	medium	level.	Overall	effectiveness	of	child	development	centers	under	subdistrict	
administrative	organizations	in Suratthani	was	also	at	the	medium	level.	For	the	relationship	
between	transformational	leadership	of	the	directors	and	effectiveness	of	child	development	
centers,	the	study	showed	positive	relation	(rxy	=	0.86)	at	the	statistical	significance	level	of	
0.05.	

Keywords:	transformational	leadership,	effectiveness	of	child	development	centers

บทนำา
ผู้นำาคือบุคคลที่มีความสามารถในการ

บงัคบับญัชาผูอ้ืน่โดยไดร้บัการยอมรบัและยกยอ่ง
จากบคุคลอืน่	เปน็ผูน้ำาใหบุ้คคลอืน่ไวว้างใจและให้
ความร่วมมือ	 ความเป็นผู้นำาคือผู้มีหน้าที่ในการ

อำานวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา	 ประสานงาน
โดยอาศยัอำานาจหนา้ทีเ่พือ่ใหก้จิการงานบรรลผุล
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายที่ต้องการ
ความเป็นผู้นำา	 หมายถึง	 ความสามารถในการใช้
ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน 
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ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จด้วยความเต็มใจ	 
(เนตร์พัณณา	ยาวิราช,	2547:	4)	

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวน
การที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรสร้างความผูกพัน
ของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ทีส่ำาคญัขององค์กรและภาวะผูน้ำาการ
เปลีย่นแปลงยงัเกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูน้ำาท่ีมผีล
ตอ่ผูต้ามแตอ่ทิธพิลนัน้เปน็การใหอ้ำานาจแกผู่ต้าม
ใหก้ลบักลายเปน็ผูน้ำา	นอกจากน้ีผูน้ำามกีารกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ	 ทำาให้เกิด
ความตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ	 และวิสัยทัศน์ของ
ทีมและขององค์การมีการพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดับความสามารถที่
สงูขึน้	มศีกัยภาพมากขึน้	ชักนำาใหผู้ร้ว่มงานและผู้
ตามมองใหไ้กลเกนิกวา่ความสนใจของพวกเขาเอง
ไปสู่สิ่งที่กลุ่มได้ประโยชน์	 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
จะชักนำาผู้นำาผู้อื่นให้ทำามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจ
ตัง้แตต่น้และบอ่ยครัง้มากกวา่	(Bass	and	Avolio,	
1994:	2)	

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวจักร
สำาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรและกำาหนดทิศทาง
ในการทำางาน	เปน็ผูท้ีม่คีวามเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
สูง	มีความคิดริเริม่	มวีสิยัทศัน	์รอบรู	้เปน็ทีพ่ึ่งทาง
วิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้	มีความสามารถ
ในการจัดโครงสร้าง	 และจัดบุคลากรให้เหมาะ
สมกับศักยภาพสอดรับกับภาระและปริมาณงาน	
บริหารโดยใช้หลักการกระจายอำานาจ	 การมีส่วน
ร่วมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 และต้องเป็นผู้ที่รับ
ผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาใหม้ผีลผลติทีม่คุีณภาพ	
(สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา,	2548)

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ได้มกีารพัฒนามาเปน็
ลำาดับ	 แต่สังเกตได้ว่าในการพัฒนา	 ดังกล่าว	 มุ่ง

เน้นไปที่ตัวเด็ก	 และครอบครัวของเด็กมากกว่า	
แต่มีการกล่าวถึงการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กที่
มปีระสทิธภิาพนอ้ยมาก	(กรมอนามยั,	2549:14-
15)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้ วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ดงัจะเหน็ไดว้า่
องคก์รใดหรอืสถานศกึษาใดทีป่ระสบความสำาเรจ็	
มคีวามเจรญิกา้วหนา้พฒันาไดก้า้วไกลนัน้	ลว้นมา
จากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใส่ใจในทุกๆ	
เรื่องที่เป็นความต้องการขององค์กรนั้นๆ	 เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในงาน	 เข้าใจธรรมชาติ
ของคน	 และธรรมชาติองค์กรอย่างลึกซึ้ง	 การ
บริหารจัดการองค์กรหรือสถานศึกษาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของสังคม	 ผลจากการ
วิจัยจะเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.	เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็	องค์การบรหิารสว่นตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 รวมทั้งสิ้น	 729	 คน	 เป็นผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำานวน	197	คน	และ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จำานวน	 532	
คน

2.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน	69	คน	และครูผู้ดูแล
เด็ก	จำานวน	197	คน	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	259	คน

จากการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	 ยามาเน่	
(อ้างถึงในพิสณุ	ฟองศรี,	2551:	112)	และใช้วิธี
การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก	

เนื้อหาที่ศึกษา

1.	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	โดยผูว้จิยัได้สงัเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	
ตามแนวคดิทฤษฎีของ	ดราฟท	์(1998);	มาแชลล์
และมอลลี	่(2003);	แบสและอโวลโิอ	(1994)และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของสุเทพ	พงษ์ศรีวัฒน์.	(2545)	;	ไพฑูรย์	พิชัย.
(2552)	 กัญญา	 กำาเหนิด,	 (2552)	 ;	 และธนิต	 

ทองอาจ,	 (2553)	 ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม	
4	 ด้านได้แก่	 การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	 การ
สร้างแรงบันดาลใจ	 การกระตุ้นทางปัญญา	 และ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

2.	 ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
องค์การตามแนวคิดทฤษฎีของฮอย	 และมิสเกล.	
(2001)	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผล
ขององค์การ	ของ	พักตร์สร	สิรบุณยภัค	 (2548)	
;	 ศรีเพ็ชร์	 จันทร์ส่องศรี	 (2548)	 ;	 อภิวรรณา	 
แก้วเล็ก	(2549)	;	อำาภา	ปิยารมย์	(2549)	และ
ธนิต	ทองอาจ	(2553)	ได้แก่ด้าน	ความสามารถ
ในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	 ความ
สามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทาง
บวก	ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และ	ความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
การวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี	 และเอกสารการวิจัยต่างๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า	(Rating	scale)	ของ	Likert	(Method	
of	Summated	Rating	the	Likert	Scale)โดยผา่น
ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ	5	ทา่นและมคีา่ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม	 เท่ากับ0.982วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 สถิติในการ
วิเคราะห์	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่า
เฉลีย่	(Mean)	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	 
Deviation)	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ 
ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใ ช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	
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Product	Moment	Coefficient)

ผลการศึกษา
1.	 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก	 และมีประสบการณ์ทำางาน	
15	ปีขึ้นไป

2.	 ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้าน
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	 ผลประเมินมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
รองลงมาคือด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัย
ทัศน์	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด	 สามารถสรุปเป็น
รายด้านดังนี้

2.1	 การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน	 พบว่า	 ผู้บริหารนำาระบบข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ	 มาใช้ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	
ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็กเห็น
ความสำาคัญของวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

2.2	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ
ว่า	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมกำาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือ	ผู้บริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สง่เสรมิความกา้วหน้าของผูร้ว่มงาน
อย่างต่อเนื่อง	

2.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ
ว่า	ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมดำาเนินงาน	ผู้รับผิด

ชอบโครงการ/	กิจกรรม	ชัดเจนทุกครั้งมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	 รองลงมาคือ	 ผู้บริหารเชิญวิทยากรที่มี
ความรูเ้ฉพาะดา้นมาใหค้วามรูแ้กผู่ร้ว่มงาน	และผู้
บรหิารฝกึใหผู้ร้ว่มงานทำางานอยา่งเปน็ระบบสว่น
ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานพฒันาการศกึษาของ
ตนในระดับที่สูงขึ้น	

2.4	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า	ผู้บริหารมีความจริงใจและปรารถนาดีกับผู้
รว่มงานอยูเ่สมอมคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ผู้
บรหิารสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิานใหก้บั
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ	

3.	 ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับ
คือ	 ด้านความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา
คือ	 ด้านความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มี
เจตคติในทางบวก	 ด้านความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และด้านความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 สามารถสรุปเป็นราย
ด้านดังนี้

3.1	ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้
มพีฒันาการทีส่งูขึน้	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	
เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	มีการประเมินความ
พร้อมของเด็กเล็กก่อนทำาการสอนมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด	 รองลงมาคือ	 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำาเสมอ	 และมีการส่งเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 มีค่า
เฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.2	 ความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีเจตคติในทางบวก	 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ผู้ปกครองมี
ความพอใจตอ่คณุธรรม	จรยิธรรมของเดก็เลก็มคีา่
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เฉล่ียสูงท่ีสุด	รองลงมาคือ	ผูป้กครองมคีวามพอใจ
ต่อพฤติกรรมของเด็กเล็ก	 และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.3	ความสามารถในการปรบัเปลีย่นและ
พฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็	โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรม	 และ
การประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	 คณะครู
ได้นำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	 ส่วน
ครูยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดำาเนิน
การต่างๆ	มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.4	 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ชุมชน
ให้การยอมรับว่าบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสามัคคีกันในการทำางานเพ่ือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	
ความสามารถของผู้บริหารและครูในการประสาน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	
ร่วมกันได้เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 ภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารทั้ง	 4	 ด้านมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 คือ	
การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	(X1)	การสร้างแรง
บันดาลใจ	(X2)	การกระตุ้นทางปัญญา	(X3)	และ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(X4)	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

การอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยมา
อภิปรายไว้	ดังนี้	

1.	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่วางไว้	เมื่อพิจารณารายด้านโดย
พบว่า	 ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
รองลงมาคือด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัย
ทัศน์	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ	ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถใน
การบริหารจัดการ	 ผู้บริหารเป็นตัวจักรสำาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความสำาเร็จ	 โดยมี
ตัวแปรแห่งความสำาเร็จคือ	 ผู้บริหารจำาเป็นต้องมี
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดี	 ให้
ทันต่อเหตุการณ์	 ทันต่อยุคสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ศูนย์ของสถานศึกษาที่ยังเล็กมากต่อการพัฒนา	
เป็นผลให้การบริหารงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีขอบเขตงานที่จำากัด	 ส่งผลให้บทบาท
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ในภาพ
รวมและรายดา้นมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อภิวรรณา	แก้วเล็ก.	
(2549)	ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง	ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา	1	พบว่า	มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

1.1	 การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า	 ผู้บริหารจัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับผู้ร่วมงานให้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการในอนาคตมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารมีความสามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังผู้ร่วม
งาน	 ส่วนผู้บริหารมีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
จินตภาพทางสร้างสรรค์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลจังหวัด
สุราษฎร์ธานีนั้น	เป็นผู้ที่สามารถสร้างและสื่อสาร
วิสัยทัศน์ใหม่	 มีความคิดที่ทันยุคสมัย	 ได้คิดค้น
วฒันธรรมใหมสู่ก่ารเปลีย่นแปลง	ซึง่ลกัษณะภาวะ
ผู้นำาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความ
สามารถพเิศษ	การกำาหนดอนาคตศนูยพั์ฒนาเดก็
เล็กอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการปรับเปลี่ยน
ภารกจิใหม	่การใช้ประโยชนจ์ากบคุลากรอยา่งคุม้
ค่าเพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่แนว
หนา้ตลอดเวลา	ซึง่ผูบ้รหิารสามารถสรา้งวสิยัทศัน์
ใหมไ่ดโ้ดยการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทำางานและ
โครงสร้างแบบเก่าที่ไม่มีความจำาเป็นออกไปให้
หมด	 ผู้บริหารต้องขยายความคิดให้เป็นที่ยอมรับ
ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการ
พัฒนาที่กว้างไกลด้วยวิสัยทัศน์ใหม่	 แต่ทั้งนี้ด้วย
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ใหม่ที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบงานและการเปลีย่นแปลงบคุลากรซึง่เปน็ครผูู้
ดูแลเด็กนั้น	ทำาให้เกิดความสับสนและไม่สามารถ
ปรบัตัวให้เขา้กับการเปลีย่นแปลงได้ทนัทว่งท	ีการ
เปล่ียนแปลงน้ีต้องคอ่ยเปน็ค่อยไปศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กจึงจะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ	องักาบ	เจรญิฤทธิ.์	(2548)	ได้ทำาการ

วิจัยเรื่อง	ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา:	
ศกึษากรณ	ีสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต	1	 อำาเภอ
เมืองยะลา	จังหวัดยะลา	พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน

1.2	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกียรติผู้ร่วมงาน
เสมอมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมกำาลังใจ
ในการปฏบิตังิานของผูร้ว่มงาน	สว่นผูบ้รหิารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้
รว่มงานมคีา่เฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	ดา้น
การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการให้กำาลังใจและให้
เกียรติแก่ครูผู้ดูแลเด็กอยู่เสมอ	 ยอมรับในความ
รู้	 ความสามารถของผู้ครูผู้ดูแลเด็กอย่างจริงใจส่ง
เสริมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อผู้บริหาร
แสดงออกให้เห็นในการสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้ดูแล
เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการทำางานให้ประสบ
ความสำาเรจ็	กระตุน้ใหรู้ว่้างานทีร่บัผดิชอบมคีวาม
ท้าทายความสามารถ	 ตั้งเป้าหมายการทำางาน
อย่างชัดเจนและมีโอกาสประสบความสำาเร็จ	 แต่
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการจัดสรรงบ
ประมาณไม่มากพอเท่าที่ควร	 การตอบแทนจึงมี
การจัดสรรในปริมาณที่น้อยการสร้างแรงบันดาล
ใจจงึขาดหายไปบา้งตามโอกาสทีเ่หมาะสม	สง่ผล
ใหม้กีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	 ศราวุธ	 สังกะเพศ	 (2550)	 ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง	 การประเมินประสิทธิผลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล
สบเตี๊ยะ	ผลประเมินมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน

1.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	
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ผู้บริหารเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่ผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้
บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเป็นวิทยากรในโอกาส
ต่างๆ	 และผู้บริหารฝึกให้ผู้ร่วมงานทำางานอย่าง
เป็นระบบ	 ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเป็น
วทิยากรในโอกาสต่างๆ	มค่ีาเฉลีย่ต่ำาทีส่ดุทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจาก	 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก
พัฒนาการศึกษาของตนในระดับที่สูงขึ้นโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรม	สัมมนา	ศึกษางาน	อย่างต่อ
เนือ่ง	ไดเ้รยีนรูง้านใหมม่กีารพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	
ผู้บริหารแสดงให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	 เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กช่วยกัน
คิดหาวิธีแก้ปัญหา	ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาในการทำางานโดยใช้ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่
เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย	 ในการร่วม
กันแก้ปัญหาน้ีแสดงออกให้เห็นว่าการรวมกลุ่มมี
พลังสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทุกอย่าง
ได้	หากได้รับความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน	 ซึ่งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมมือ
ร่วมใจกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว	แต่อาจจะเป็น
ศนูยท์ีเ่ลก็ยงัขาดกำาลงัทรพัยากรบคุคลอยา่งเพียง
พอ	กำาลังคนน้อย	การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจมีข้อ
บกพร่องไปบ้าง	 ส่งผลให้ผลประเมินมีการปฏิบัติ
อยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	
สมเกียรติ	ทรัพย์สวนแตง	(2548)	ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง	ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง	 ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่:	กรณศีกึษาจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีพบวา่มกีาร
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

1.4	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณารายด้านพบ
วา่	ผู้บริหารให้ผู้รว่มงานได้มสีว่นรว่มในการตดัสนิ
ใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารมีความ
จริงใจและปรารถนาดีกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ	 ส่วน
ผู้บริหารมักจะให้อภัยและร่วมแก้ไขปัญหา	 เมื่อผู้

ร่วมงานผิดพลาดจนสำาเร็จอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำา
ที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแสดงให้เห็นในการมอบหมายงาน	 โดยคำานึง
ถึงศักยภาพของครูผู้สอนเป็นรายบุคคล	 มีการ
ติดต่อสื่อสารงานอยู่เสมอ	 รับฟังเรื่องราวความ
คิดเห็น	 ปัญหาของครูผู้ดูแลเด็กด้วยความสนใจ	
เอาใจใส่แสดงออกให้เห็นว่าทุกคนมีคุณค่าและมี
ความสำาคัญต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจได้คิดวางแผนและตัดสินใจเองใน
การทำางาน	เข้าร่วมกิจกรรมกับครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
สม่ำาเสมอ	 ให้อภัยเมื่อทำางานผิดพลาดและร่วม
แก้ไขปัญหาจนสำาเร็จ	 จะเห็นได้ว่าบทบาทของ
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จะ
ตอ้งมกีระบวนการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
มากที่สุด	 จึงต้องเผชิญกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทายต่อ
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ	 มาใช้ในการบริหาร
งาน	 บริหารคน	 ส่งผลให้มีการปฏิบัติอยู่ ใน 
ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อำาภา	 
ปยิารมย	์(2549)	ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง	ภาวะผูน้ำากบั 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาค 
ตะวนัตก	พบวา่มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเชน่กนั

2.	 ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	
ผู้บริหารระดับกรม	จังหวัด	อำาเภอ	ได้มอบหมาย
นโยบายแผนงานที่ชัดเจนให้ถือปฏิบัติ	 และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนได้
พยายามจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อ
เนื่อง	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอน
มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา	 มี
การอบรม	 สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 ความสามารถ
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ในการปรับเปลี่ยนในการใช้นวัตกรรม	การพัฒนา
ผลงาน	 เน้นผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความช่วยเหลือ
ในการศึกษา	 จากกระบวนการต่างๆ	 ส่งผลให้
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง	แต่ดว้ยการบรหิารจดัการของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก	 พบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเน่ืองจาก
เปน็ศนูยข์ององคก์รเลก็ๆ	การจดัสรรงบประมาณ
บางโครงการยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	 ผลประเมิน
ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศราวุธ	 
สงักะเพศ	(2550)	ได้ทำาการวจิยัเรือ่ง	การประเมนิ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บรหิารสว่นตำาบลสบเต๊ียะ	อำาเภอจอมทอง	จงัหวดั
เชยีงใหม่	ประสิทธผิลของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็	ด้าน
ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการ
ที่สูงขึ้น	 มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน	
สอนอย่างสม่ำาเสมอ	 สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
บางอย่างจะไม่ทันสมัยเท่าที่ควรอันเนื่องจากงบ
ประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	ด้านความสามารถใน
การพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทางบวก	การที่ผู้
ปกครองมีความพอใจในความมีวินัย	ผลการเรียน
ของเด็กเล็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	แต่บางครั้งผู้
ปกครองที่อยู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขาด
ความกระตือรือร้นในการศึกษาพัฒนาตนเองให้มี
ความคิดที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก	ด้านความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 ได้นำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาใชป้รบัปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนและด้าน
อื่นๆ	 แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 ความสามารถของผู้บริหารและคณะครู
ในการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเฉพาะหน้าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถประสานความขัดแย้ง
ทีเ่กิดขึน้ภายในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็จดัสรรไมท่ัว่ถงึ 
เท่าที่ควร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุธิดา	 
สมานพันธุ์.	 (2548)	 ได้ทำาการวิจัยเร่ือง	 ภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล	
ศึกษาเฉพาะกรณี:	 องค์การบริหารส่วนตำาบล
ในจังหวัดยะลา	 จากบทบาทดังกล่าว	 ส่งผลให้	
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บรหิารสว่นตำาบล	จงัหวัดสรุาษฎรธ์าน	ีผลประเมนิ
ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง

3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารทั้ง	 4	 ด้านคือ	 ด้านการสร้างและ
สื่อสารวิสัยทัศน์	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 การก
ระตุ้นทางปัญญา	 และการคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสร้างความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็กคอย
ติดตามดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด	ผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็คอยชว่ยเหลอืใหก้ำาลงัใจเมือ่เกดิปญัหาใน
การปฏบิตังิาน	ทำาใหก้ารสรา้งและสือ่สารวิสยัทศัน	์
การสรา้งแรงบนัดาลใจ	การกระตุน้ทางปญัญาและ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 ของผู้บริหาร
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุธิดา	
สมานพันธุ์	 (2548)	 ได้ทำาการวิจัยเรื่อง	 ภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล	
ศึกษาเฉพาะกรณี:	 องค์การบริหารส่วนตำาบลใน
จังหวัดยะลา	 พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	
พบว่า	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบ
ว่า	

1.	 การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	 ผู้
บริหารควรวางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
กับความเป็นครู	 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิดจิตสำานึก
ในความเป็นครู	 ด้วยจรรยาบรรณครูอย่างแท้จริง	
ให้เกิดจินตภาพทางสร้างสรรค์ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2.	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 ผู้บริหารควร
สรา้งแรงบนัดาลใจในการทำางานให้แกค่รูผูดู้แลเด็ก	
มกีารตัง้มาตรฐานเกีย่วกบัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอื
ครูผู้ดูแลเด็กตามขวัญและกำาลังใจอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน	 รวมถึงการผลักดันให้ครูผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ	แลว้นำามาแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ซึ่งกันและกัน	

3.	 การกระตุ้นทางปัญญา	 ผู้บริหารควร
กระตุ้นครผููด้แูลเดก็ใหเ้กดิความรบัผดิชอบในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ	 ให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ	
ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ	 โดย
เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กช่วยกันคิดวิเคราะห์
สภาพปญัหาและความตอ้งการขององค์กรรว่มกนั	
เพื่อเกิดความรับผิดชอบในการคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ	

4.	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
ผู้บริหารควรมอบหมายงานโดยคำานึงถึงศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน	มีการติดต่อสื่อสารกับครูผู้ดูแล
เด็กทุกคนอย่างสม่ำาเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ตรงกัน	รวมถงึการดแูลเอาใจใสค่รผูู้ดแูลเดก็ทกุคน
เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ครผููด้แูลเดก็ทกุคนมคีณุคา่และ
มีความสำาคัญต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัด
สรุาษฎรธ์าน	ีมคีวามสมัพนัธท์างบวก	(r

xy
	=	0.86)	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ
1.	 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความ

สมัพนัธกั์บภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร
กับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ที่ยังไม่
ได้ศึกษา

2.	ควรศึกษาความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถาบันการศึกษาระดับอื่น	

3.	ควรมีการวิจัยสถาบันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 หรือการวิจัยเพื่อจัดทำาคู่มือการประเมิน
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สำาหรับผู้
บริหารอย่างเป็นระบบ	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ทำาให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	
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