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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 2) ศึกษาการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสิงห์บุรี และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
คุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เท่ากับ 0.90  และได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี  เท่ากับ 0.94 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
            ผลการวิจัยพบว่า  
            1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านคุณลักษณะทางสติปัญญา ด้านคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ด้านคุณลักษณะทางสังคม และด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ตามล าดับ  
  2. การเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านผู้น าจริยธรรม และด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน ตามล าดับ 
             3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก  อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อการเป็นผู้น าที่ดี ฉะนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลในการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งจะเป็นผลให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประสบความส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การเป็นผู้น าที่ดี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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Abstract  
       The purposes of this study were: 1) to study the personal Characteristics of the head of child 
development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. 2) to study the good 
leader of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi 
Province and 3) to study the relationship between the personal Characteristics and the good leader of head of 
child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. The samples 
of this research were 144 teachers of child development center under the Local Administrative 
Organizations in Singburi Province. The questionnaires were 5 rating scales with reliability of personal 
characteristics as 0.90 and reliability of good leader as 0.94. The statistics used an  analysis of the data to 
obtain various descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, conbach's alpha 
coefficient and pearson's correlation coefficient.  
 The finding were as follows:  
  1. The personal Characteristics of the head of child development center under the Local 
Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each 
aspect was the high level every level. The order from high to low, as follows: Social Background, Social 
Characteristic, Personality and Task-related Characteristic.  
  2. The good leader of the head of child development center under the Local Administrative 
Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each aspect was at the 
high level every level. The order from high to low, as follows: Transformational Leadership, Moral 
Leadership and Transactional Leadership.  
  3. The Relationship between the personal characteristics and good leader of head of child 
Development Center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a 
moderate level to a very high level with statistical significance at the level of .01. The results revealed 
that the personal characteristics affect good leader. therefore must pay attention in consideration personal 
characteristics in the appointment of the head of child development center to achieve personal 
characteristics in the appointment of the head potential in good leader to be success. 
 
Keywords: Personal Characteristics, Good Leader, Head of Child Development Center 
 
บทน า 
 จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สง่ผลกระทบไปยังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องมีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กระดับ
ปฐมวัยในช่วงอายุ 2-5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 (2560: 113) จึงจ าเป็นต้องปรับ
ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กให้สมวัยอย่างมี
คุณ ภาพ และมีมาตรฐาน  ซึ่ งการบริหารจะประสบ
ความส าเร็จได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นกับการบริหารงานของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีหน้าที่เป็นผู้ด าเนินงานตามแผน และนโยบายต่าง ๆ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่จะ
ช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ดังนั้น 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้น าที่ดี จึงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(สมพงศ์ เกษมสิน, 2542) ซึ่งองค์ประกอบของการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส าคัญก็คือ ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยท าให้การบริหารงานเกิดประสิทธิผล
หรือสามารถสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ทุกเมื่อ 
ดังนั้น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นบุคคลที่ต้องมี
คุณลักษณะและมีความเป็นผู้น าที่ดี ดังที่ ภัทร์ธมณฑน์  
เรื อ งวิท ยาวุฒิ  (2559: 130) ได้ กล่ าว ไว้ ว่ า  ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า เพราะ
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ผู้น าเป็นกลไกที่ ส าคัญที่ สุดในการน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จ และผู้น าจะมีอิทธิพลต่อผู้ตามทั้งในแง่ของ
อ านาจ การให้แรงจูงใจ ผู้น าต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ ๆ 
มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ต้องให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ และต้องน าการ
เปลี่ยนแปลง (Leading change) และการแก้ปัญหา ดังนั้น 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การบริหารงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ และการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น า
ที่ยอดเยี่ยม พัฒนากระบวนทัศน์ให้เกิดขึ้นในองค์กรให้มี
ความทันสมัย (ศศิรดา แพงไทย, 2559: 11) และต้องสนอง
ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งท่ีผ่านมาจะพบว่า หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ดี ทั้งนี้น่าจะ
เป็นสาเหตุที่ท าให้ขาดความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึง
ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่ง
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของผู้น าจะมีสว่นส าคญัที่ท าให้
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และยังแสดงให้ เห็นถึง
ความสามารถในการเป็นผู้น าที่ดีอีกด้วย จากปัญหาที่กล่าว
มานี้ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของ Bass, (1990: 79-81) มา
เป็นกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะ
ทางกาย 2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม 3) คุณลักษณะ
ทางสติปัญญา 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน และ6) คุณลักษณะทางสังคม ผนวกกับ
การศึกษาการเป็นผู้น าที่ดี ตามแนวคิดของ Burn (1978: 
43-44) ประกอบด้วย 1) ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน 2) ด้าน
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ3) ด้านผู้น าจริยธรรม ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ควร 
ประกอบกับสาเหตุอันเนื่องมาจากคุณลักษณะของหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังขาดคุณลักษณะผู้น า ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี 
(2557, อ้างถึงใน ปวีณ์รัศมิ์ชา เปิ้ลวงศ์, 2558: 4) ท่ีได้ศึกษา
ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี 
พบว่า ผู้บริหารไม่มีการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า ไม่มี
ความสามารถในการพัฒนา และการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ ขาดการวางแผน บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจ กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และยัง
สอดคล้องกับ กฤษณะ เหลืองทอง (2556: 4) ที่ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
 

เทศบาลเมืองพะเยา พบว่า ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่ใช้อ านาจที่มีอยู่บริหารอย่างเหมาะสมกับอ านาจที่ได้รับ อัน
เป็นสาเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ผู้ร่วมงานมองว่าผู้น าของ
ตนขาดคุณลักษณะ ของการเป็นผู้น าที่ดี  
 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี ้จะเห็นได้
ว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคนควรพึงมี และจักต้องพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทั้งในด้านคุณลักษณะทางกาย 
ด้านคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ด้านคุณลักษณะทาง
สติปัญญา ด้าน คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะ 
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ งาน และด้ านคุ ณ ลั กษณ ะทางสั งคม  
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้สามารถส่งผลต่อศักยภาพในการเป็น
ผู้น าที่ดี ซึ่งจะเป็นผลให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และท าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน าผลจากการวิจัยมาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล และการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่ อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี   
 2. เพื่อศึกษาการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี   
     3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลและการเป็นผู้น าที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี   
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นสิงห์บุรี 
จ านวน 76 แห่ง รวมทั้งสิ้น 234 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิงห์บุรี  
จ านวน 234 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ
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เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607 - 610) 
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 144 คน 
 3. ตัวแปรที่วิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะเฉพาะ
บุ คคลใน  6 ด้ าน  ได้ แก่  1) คุณ ลั กษณะทางทางกาย  
2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม  3) คุณลักษณะทาง
สติปัญญา 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับงาน และ6) คุณลักษณะทางสังคม 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ การเป็นผู้น าที่ดี  ใน  
3 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้น าการแลกเปลี่ยน 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และ3) ผู้น าจริยธรรม 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในก ารวิ จั ยมี ลั กษณ ะเป็ น
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) 
  ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีใน 6 ด้าน ได้แก่  
1) คุณลักษณะทางกาย 2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม  
3) คุณลักษณะทางสติปัญญา 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
5) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน และ6) คุณลักษณะทางสังคม 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนตามแนวคิดของ 
ลิคเคอร์ท (Likert) อ้างถึ งใน สุชญา ศรีอริยะกุล (2558)  
มาปรับปรุงแก้ไขเพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการ
วิจัยของผู้วิจัย  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็น 
ผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ใน 3 ด้าน ได้แก ่1) ผู้น า
การแลกเปลี่ยน 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ3) ผู้น า
จริยธรรมโดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนตาม
แนวคิดของ  ลิคเคอร์ท (Likert) อ้างถึงใน สุทธากุล ช้างใหญ่ 
(2558) มาปรับปรุงแก้ไขเพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดการวิจัยของผู้วิจัย  
 
 
 
 

การด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารงานและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดมา
สร้างแบบสอบถาม 
     2. ก าหนดโครงสร้างขอแบบสอบถามและ
ส านวนภาษาของข้อค าถาม เพื่อออกแบบลักษณะรูปแบบ
ของข้อค าถามให้เหมาะสม 
  3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุม
เนื้อหาและสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการ
วิจัย 
  4. น าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าตรวจสอบเนื้อหา และ
ปรับปรุงแก้ไขค าถามให้ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ 
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และได้
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้  
  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ 
    2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์
ข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์แบ่งการวิเคราะห์เป็น 
3 ตอน โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
   2.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
    2.2 ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสิงห์บุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     2.3 ข้อมูลการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 3. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี  โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) 
   
สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้ าน  โดยมีค่ าเฉลี่ ย เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านคุณลักษณะทาง
สติปัญญา    ด้านคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ด้าน
คุณลักษณะทางสังคม และด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ตามล าดับ 
 2. การเป็นผู้น าที่ดีของ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียง ตามล าดับจากมากไป 
หาน้อย ดังนี้ ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้น าจริยธรรม 
และด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน ตามล าดับ   
     3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
มีผลต่อการเป็นผู้น าที่ดี ฉะนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการ
พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งจะเป็นผล
ใหก้ารบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความส าเร็จ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มาใช้ในการ

บริหารงานภายในองค์กร โดยครอบคลุมทั้งคุณลักษณะ 
 
ทางกาย คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะทาง
สติปัญญา คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณ ลักษณะ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่งจะน าไป 
สู่การการเป็นผู้น าท่ีดี   
  1.1 คุณลักษณะทางกายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาจึงมีบุคลิกภาพดี มีบุคลิกภาพที่สมสง่า แต่ง
กายสุภาพถูกกาลเทศะ วางตัวดีกับผู้พบเห็น  
   1.2 คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีวุฒิการศึกษาที่ เหมาะสมกับต าแหน่ง  
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ และ
ปรับตัวเข้ากับสังคมทุกระดับ 
  1.3 คุณลักษณะทางสติปัญญาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ดี  มีปฏิภาณไหวพริบ  ในการ
แก้ปัญหา และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน มีความ
ร่วมมืออันดีต่อกัน 
  1.4 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับ
ด้านต าแหน่ง การใช้วาจาในการสื่อสาร การแต่งกาย  
การวางตัวในสังคม และการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน 
  1.5 คุณลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความผูกพัน และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค และมีความสามารถในการนิเทศติดตามงาน 
และสาธิตการท างานให้กับผู้ร่วมงาน   
  1.6 คุณลักษณะทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ เป็นที่เคารพศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
มีความเอาใจใส่ต่อผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ
ในการประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
 2. การเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั งหวัดสิงห์บุ รี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้า
ศู น ย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กมี การแสดงออก ถึ งการเป็ นผู้ น า  
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มีความสามารถในการบริหารงานในด้านต่างๆ มีบุคลิกภาพ
น่าเช่ือถือมีความรับผิดชอบเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
มีวิสัยทัศน์ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความทัดเทียมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
   2.1 ผู้น าการแลกเปลี่ยนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การแสดงออกต่อครูเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามข้อตกลง
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่มีความ
พยายามทุ่มเทกับการท างานที่ได้รับมอบหมาย และท างาน
ได้ดีตรงตามเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.2 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสามารถในการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เกิดการเปลี่ยน แปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริม ช้ีน าให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ไปสู่ระดับความสามารถท่ีสูงขึ้น ตระหนักรู้ภารกิจ  
    2.3 ผู้น าจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กมีความ
ซื่อสัตย์ ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ มีความยุติธรรม 
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  และมีความเมตตาปราณี  
เอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
และการเป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี มีความสัมพันธ์
ทางบวก โดยภาพรวม และรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพ ราะหั วหน้ าศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี การพัฒนาคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลมาใช้ในการบริหารภายในองค์กร ส่งผล
ต่อการเป็นผู้น าที่ดี สามารถบริหารงานได้ประสบผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ สายขุ่น (2559, น. 95) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภเิษก พบว่า มีความความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meredith (2008) 
ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อทดสอบลักษณะผู้น าของผู้บริหารใน
ลักษณ ะของแบบรายงานตนเอง ลักษณะผู้ น าแบบ 
เปลี่ยนแปลง ลักษณะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านสถิติ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1 หั วหน้ าศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ กค วรมี  
การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของตนเอง โดยการเป็น
ผู้น าที่ต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และ 
หาโอกาสในการศึกษาต่อ มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองใหม้ีศักยภาพท่ีสูงขึ้น  
     1.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้น าที่ดี  เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่วมงาน  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
สามารถช่วยให้มีบรรยากาศในการท างานที่มีแต่ความ
ราบรื่น และมีความสุข 
  1.3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร เป็นผู้น า
ที่มี วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถน าความรู้ ใหม่  ๆ ที่ ได้  
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมี ก ารศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อื่นๆ  
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นผู้น าที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอื่นๆ  
    2.3 ควรมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ในเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ เข้าถึง
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้น าที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอื่นๆ  
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