
53252310 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั : ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์/ การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 พิศมยั  เจริญลกัษณ์ : ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สําเริง  
อ่อนสัมพนัธุ์ และ ผศ.ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ. 134 หนา้. 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ ) ความพร้อมของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของหัวหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  กลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมจาํนวน  ศูนย  ์ ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ 
ผูป้กครองนักเรียน   ผูแ้ทนชุมชน  ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทีเป็น  
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและหัวหน้าศูนยห์รือครูผูดู้แลเด็ก รวมทงัสิน  คน เครืองมือทีใชใ้น      
การวิจยั คือ แบบสอบถามเกียวกับความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ตามทฤษฎีภาวะผูน้ําตามสถานการณ์ (situational 

leadership theory) ของเฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) และการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน สถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี  ร้อยละ  
มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจยัพบวา่ 
. ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม             

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสามารถ  เรียงลาํดบัตามตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่  ความเขา้ใจ ความรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์  ความเต็มใจ  เรียนลาํดบัตามตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่  ดา้นความมนัคง  ความมุ่งมนั ความมนัใจ  
และแรงจูงใจในความสาํเร็จ 

. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก  ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานที  
ดา้นการบริหารจดัการ มาตรฐานที  ดา้นบุคลากร มาตรฐานที  ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

มาตรฐานที  ดา้นวิชาการกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐานที  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน      
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานที  ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

. ความพร้อมของหัวหน้าศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
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The purposes of this research were find ) the readiness of the child development center administrator in Nakhon 

Pathom Sub-district Administration Organization, ) the operating standard performance of the child development center in 

Nakhon Pathom Sub-district Administration Organization, and ) the relationship between the administrator’s readiness and 

the operating standard performance of the child development center in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization. The sample of the research were 75 child development centers in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization. The respondents were parents, students, local representatives, the administrators of the Sub-district 

Administrative Organization, and educational experts board committee and the administrators of the child development 

centers or teachers in charge of students, with the total of  respondents. The research instrument was a questionnaire 

regarding the readiness of the child development center administrator, developed from situational leadership theory of Hersey 

and Blanchard and the operating standard performance of the child development center of the Department of Local 

Administration. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 

Pearson’s product – moment correlation coefficient.  
 

The results demonstrated as follows: 

1. The readiness of the child development center administrators in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization in overall and each aspect were at a high level; ranking from the highest to the lowest mean; ability : 

knowledge, understanding, skill, experience; and willingness :  security, commitment, confidence, achievement  motivation. 

  2. The operating standard performance of the child development center in Nakhon Pathom Sub-district 

Administration Organization in overall was at high level. Considering each aspect; 5 were found at  high  level  :  standard 1 

management, standard 2 personnel, standard 3 building environment and security, standard 4 academic and activity of 

curriculum, standard 5 participation and supporting from community and 1 aspect was at medium level :  standard 6 enhance 

child development network. 

 3. The relationship between the administrator’s readiness and the operating standard performance of the child 

development center in Nakhon Pathom Sub-district Administration Organization was found at .  level of statistical 

significance. 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
วา่ทีพนัตรี  ดร.นพดล เจนอกัษร  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  และดร.พรรณมาศ  พรมพิลา 
ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  แนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์
ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 นอกจากนันขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา , ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมณ์เลิศ , ดร.รสพร  ทองธรรมจินดา , นางสุภา  บุทธยกัษ์และ  
นางสุภาณี  มรุธาวานิช  ทีไดก้รุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือทีใช้
ในการวิจยั  ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ข้อมูลทุกคนทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพือ
ทดลองเครืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดียงิ 

 ทีสําคญัยิงขอกราบขอบพระคุณนายประพฒัน์  ริวทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทุกท่านทีอนุมติัทุนการศึกษาให้กบัผูว้ิจยั  ตลอดจนคุณพ่อ 
คุณแม่ เพือนร่วมงาน เพือนร่วมชนัเรียนทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจจนกระทงัวิทยานิพนธ์นีสําเร็จไป
ดว้ยดี 
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