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กำรศึกษำควำมคำดหวังของครูเกี่ยวกับภำวะผู้น ำของผู้บริหำรศูนยพ์ัฒนำเดก็เล็ก 
ในอ ำเภอกระทุม่แบน จังหวัดสมุทรสำคร 

TEACHERS’ EXPECTATIONS FOR LEADERSHIP OF THE CHILD 
DEVELOPMENT CENTER IN KRATHUMBAEN DISTRICT SAMUTSAKHON. 

 
ขวญัตา  จอมมงคล 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไม ้จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครู
เก่ียวกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร ตามสถานภาพของครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมทุรสาคร กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน โดย
ใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการวิธีการแบง่ตามอตัราสว่น เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (P) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที 
(t-test) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความ
คาดหวังของครูด้านมิติมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านมิติมุ่งงาน อยู่ในระดับมาก  
2) การเปรียบเทียบความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร ตามสถานภาพของครูในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 2.1) ครูที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน 2.2) ครูที่มีประสบการณป์ฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั  
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  า, ความคาดหวงั, ผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1)  study the teachers' expectations for the leadership of the 
child development center In Krathum Baen District Samut Sakhon and 2 )  to compared 
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teachers' expectations to executive leadership by the status of teachers in Krathum Baen 
Samut Sakhon. The samples were teachers who taught at the Child Development Center in 
Krathum Baen Samut Sakhon There were 70  people in the table, by using the Krejcie and 
Morgan tables by simple random sampling. The instruments used in the study were 
questionnaires, statistical data analysis including percentage, mean, standard deviation and t-
test, 

The research found that: 1) The expectations of teachers for the leadership of the child 
development center in Krathum Baen Samut Sakhon was at high level. On the other hand, it 
was found that the expectations of the teachers in the Relationship-Oriented Dimension was at 
the highest level and The Task-oriented Dimension was at high level. 2)  The comparison of 
Teachers' Expectations on Leadership of Management By the status of teachers in Krathum 
Baen Samut Sakhon. It was found that: 2.1) The teachers with different educational levels was 
not different. 2 .2 )  By work experience teachers it was found that the leadership expectations 
among the administrators of the Child Development Center was different at the .05  level of 
significant. 
 

Keywords: leadership, expectations, management of child development center 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การบริหารงานในปัจจุบันนี ้ผู้บริหาร

ตอ้งใชภ้าวะการเป็นผูน้  าเขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะ
จะพยายามชี้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
ออกมาในการปฏิบตัิงานใหม้ากที่สดุ พึงระลึก
ไวเ้สมอว่าผู้ร่วมงานมีความส าคัญอย่างมาก
เป็นผูท้ี่ผลกัดนัใหง้านทกุอย่างด าเนินการไปได้
อย่างราบรื่น  การบริหารงานที่ ดีจะต้องมี
ผู้บริหารที่มีภาวะ ความเป็นผูน้  าและเก่งงาน 
เก่งคน เก่งคิด เก่งการด าเนินชีวติไปพรอ้ม ๆ กนั 
(ศิริภัสษร ออ้ยนอ้ย ไถวฤทธ์ิ, 2555) ในยุคที่
การแข่งขนัสงูจะพบว่าบางองคก์รเจริญรุ่งเรือง 
แต่บางองคก์รเสื่อมถอย ซึ่งสาเหตุส  าคัญลว้น
มาจากภาวะผูน้  าที่ไม่มีประสิทธิภาพ มองหา

ผลประโยชนเ์พื่อตนเอง ไม่สนใจความเป็นอยู่
ของผูร้่วมงาน วิจารณผ์ูร้่วมงานต่อหนา้บุคคล
อื่น ไม่ยุติธรรม แกล้งหน่วงเหนี่ยวการเลื่อน
ต าแหน่ง จูจี้ ้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่มีระเบียบ 
เกียจครา้น ท าใหเ้กิดความสูญเสียทรพัยากร
และเวลามากขึน้  ผูร้ว่มงานเกิดความตึงเครียด 
แบ่งพรรคพวก มุ่งเอาชนะกันโดยที่ไม่มองถึง
ผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งน าไปสู่
ความวุน่วายและไรค้วามเสถียรภาพขององคก์ร 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวัง
ของครูเก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
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จัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ผลสมัฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของครู

เก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ ในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของ
ค รู เ ก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหาร  ตาม
สถานภาพของครูศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาความคาดหวงั

เก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหาร โดยใช้กรอบ

แนวคิดของเฮอรเ์ซยแ์ละแบลนชารด์ (อา้งใน 
เกียรติศกัดิ์ อิชยานนัท,์ 2560) ประกอบไปดว้ย 
ภาวะผู้น  า 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติมุ่งงาน และมิติมุ่ง
สมัพนัธ ์

ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ 
ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ทั้งหมด 21 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 85 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 
คือ ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
จ านวน 70 คน โดยใชต้ารางเครจซี่และมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan)  ด้วยวิ ธีการสุ่มอย่าง
ง่ าย  (Simple Random Sampling) โดยการ
วิธีการแบ่งตามอตัราสว่น 

 
กรอบแนวคดิของกำรวิจยั 
                       ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี ้ ใ ช้
แบบสอบถามที่ ผู้วิ จัย ได้ปรับป รุงมาจาก 
ส าราญ  แสงจันทร ์(2551) โดยแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ให้ข้อมูลเ ก่ียวกับระดับ

การศึกษา ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานของ
ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามความคาดหวังของครูในศูนย์พัฒนาเด็ก

1. สถำนภำพของครูศูนยพั์ฒนำเดก็เล็ก  

1.1 ระดบัการศกึษา  

1.2 ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 

ควำมคำดหวังของครู 
เกี่ยวกับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
ศูนยพ์ัฒนำเดก็เล็ก 2 มิต ิคือ 

1. มิติมุ่งงาน  

2. มิติมุ่งสัมพันธ์ 
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เล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ใน 2 มิติ คือ มิติมุ่งงาน ข้อ 1-16 และมิติมุ่ง
สัมพันธ์ ข้อ 17-30 รวม 30 ข้อ แต่ละข้อได้
ก าหนดตัวเลือกไว ้5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ ตามล าดบั 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ

รวบรวมข้อมูล ในการท าสารนิพนธ์จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูการท าวิจยั 

2. น าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ท า ส า ร นิ พ น ธ์   
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อขออนญุาตและขอความ
รว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการท าวิจยัและ
แจกแบบสอบถาม 

3. ผูว้ิจัยประสานขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตวัอย่าง ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลใน
การด าเนินงานวิจัย แนะน าวิธีการกรอกขอ้มลู
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง  ๆ  ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม พรอ้มท าการแจกแบบสอบถาม
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง 

4 . ผู้ วิ จั ย ไ ด้ นั ด วั น เ ว ล า เ ก็ บ
แบบสอบถามคืนโดยใชเ้วลา 7 วนั 
 
 
 
 

สรุปผลกำรวจิัย 
1. จากการวิจยั ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ครูมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ  70  และ มีป ระสบกา รณ์ ใ นกา ร
ปฏิบตัิงาน 10 ปีขึน้ไปมากที่สดุ จ านวน 38 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 54.3 

2. จากการวิจัย ความคาดหวังของครู
เก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคาดหวงั
ของครูดา้นมิติมุ่งสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และดา้นมิติมุ่งงาน
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 

3. การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุป
สมมติฐาน ได้ดังนี ้ สมมติฐาน ครูที่ มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ที่แตกตา่งกนั 

4. ครูที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร
ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ไม่แตกตา่งกนั 

5 . ค รู ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบั
ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในภาพรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เ ม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านมิ ติ มุ่ ง สัมพันธ์  มี ความแตกต่ า งกัน  
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นดา้นมิติมุ่ง
งานไม่แตกตา่งกนั 
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กำรอภปิรำยผล 
1. ความคาดหวงัของครู ดา้นมิติมุ่งงาน 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ทั้งนี ้
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการติดตามวิทยาการและ
น าความคิดใหม่ๆมาปรึกษาหารือกับคณะครู
อยู่เสมอพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้สนอแนะ
หรือซกัถามในเรื่องที่สงสยั รวมทัง้มีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานหรือการวางแผนงาน
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยการ
มอบหมายงานตามความถนัดของครู มีการ
นิเทศพรอ้มติดตามผลการปฏิบัติงานของครู 
และมีการขอความคิดเห็นในเรื่องส าคญั ๆ ก่อน
การด าเนินการทกุครัง้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของสาธิตา  เสมอชีพ (2557) ไดท้  าการศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต 
พบว่า ในภาพรวมผู้อ  านวยการมีพฤติกรรม
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงรวมทกุองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะอยู่ ในระดับมาก โดยมี
พฤติกรรมดา้นการมิอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
อยู่ในระดบัที่สงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และ
สุดท้ายคือดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล 

2 . ความคาดหวังของค รู  ด้านมิติ
สัมพันธ์ คือ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.81 ทัง้นีเ้ป็นเพราะการดแูลเอาใจใสใ่น
ความเป็นอยู่ของครูและคอย ใหค้วามช่วยเหลือ
ดว้ยความเต็มใจ จัดสรรสวัสดิการดว้ยความ
ยตุิธรรม รวมถึงการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน 

ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่แก่เพื่อนร่วมงานทุกคน
ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี ้
การปฏิบตัิตนเป็นคนที่เปิดเผย จะท าใหค้รูรูส้กึ
สบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติ งาน 
ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นันทวัฒน์  ช่องทอง (2558) ไดท้  าการศึกษา
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู
พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและราย
ด้านมีพฤติกรรมอยู่ ในระดับมาก ด้านที่ มี
พฤติกรรมสงูสดุดือ ดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านที่มีพฤติกรรมต ่าที่สุดคือ 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

3. การเปรียบเทียบความคาดหวงัของ
ครูเก่ียวกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็ ก เ ล็ ก  ในอ า เภอกระทุ่ ม แบน  จั ง หวัด
สมุทรสาคร จ าแนกตามสถานภาพของครู 
พบว่า  ครูที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกัน  ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบั
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใน
ภาพรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
มิติมุ่งสมัพนัธ ์มีความแตกต่างกัน มีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านมิติมุ่งงานไม่
แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ บุญญา ทรพัยโ์สม, 
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รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล, สุรพงษ์ เอือ้ศิริพรฤทธ์ิ 
(2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้น  าของผู้บริหาร
สถานศึกษาหญิงในทรรศนะของครูผู้สอน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ครู
ที่ มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารหญิงแบบเผด็จการและ
แบบผู้ท  าตามระเบียบแตกต่างกัน ครูที่ มี
ประสบการณใ์นต าแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารหญิงแบบ
หนีงานแตกต่างกนั ส าหรบัครูที่มีวฒุิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้  า
ของผู้บริหารหญิงแบบเผด็จการแบบมีศิลป์
แตกตา่งกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ

น าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผู้บริหารควรสั่ งการโดยเปิด
โอกาสให้มีการซักถาม โต้แย้งหรือเสนอแนะ
มากที่สดุ 

1.2 ผูบ้ริหารควรน าความคิดใหม่ ๆ 
มาปรกึษาหารอืกบัคณะครูอยู่เสมอ 

1.3 ผูบ้ริหารควรท าใหค้รูรูส้ึกสบาย
ใจและอบอุน่ใจในการท างาน 

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามทัศนะคติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน
จงัหวดัสมทุรสาคร 

2.2 ควรมีการท าวิจัย พฤติกรรม
ผู้น  าของหัวหน้าสถานศึกษา สังกัด องค์การ
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น จงัหวดัสมทุรสาคร 
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