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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร 2) ศึกษาประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร และ 4) ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร จ�านวนทั้งหมด 242 คน ซึ่งได้มาโดยการเปรียบเทียบจ�านวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan จ�าแนกเป็นผู้บริหาร จ�านวน 95 คน และครู 
ผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 147 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified  
Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเท่ากับ 
0.985 และแบบสอบถามประสิทธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ เท่ากบั 0.977 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดั
ยโสธร โดยรวม และรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 2) ประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานของศนูย์พฒันา
เด็กเลก็ สังกัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จังหวดัยโสธร โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) ภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนด
กลยทุธ์ (X2) การก�าหนดวิสยัทัศน์ (X5) และการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิ(X6) ร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิล 
การด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดยโสธร  
ได้ร้อยละ 53.90 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to investigate the strategic leadership 
of administrators under the local government in Yasothon Province; 2) to investigate an  
effectiveness of operation according to standards of the childhood development centers under 
the local government in Yasothon Province; 3) to explore the relationship between strategic 
leadership of administrators and the effectiveness of operation according to standards of 
the childhood development centers under the local government in Yasothon Province; and 
4) to explore the strategic leadership of administrators affecting of effectiveness of operation 
according to standards of the childhood development centers under the local government in 
Yasothon Province. The samples were totally 242, determine by comparing population to the 
Krejcie & Morgan table, consisted of 95 administrators, 147 children’s caretaker-teachers. 
The samples were random through proportional stratified random sampling technique. The 
questionnaire with 5 rating scale were used in collecting the data with reliability of strategic  
leadership questionnaire and effective operation questionnaire at 0.985 and 0.977,  
respectively. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s 
product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression.

The research results were: 1) Strategic leadership of administrators under the  
local government in Yasothon Province in overall and each aspect were at a high level;  
2) Effectiveness of operation according to standards of the childhood development centers 
under the local government in Yasothon Province in overall and each aspect were at a high  
level; 3) The relationship between strategic leadership of administrators and the  
effectiveness of operation according to standards of the childhood development centers 
under the local government in Yasothon Province was positive correlation at a high level 
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บทนำา

การพฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นรากฐานทีม่ผีล
ต่อคณุภาพและประสทิธภิาพของคนตลอดชวีติ และ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชน
และผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้  
ท�างานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีท่ีจะน�าสู่ความ
ส�าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้
รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย 
แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้น
วิกฤตของประเทศไทย ที่จ�าเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กร
ท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ 
เอกชน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส�าคัญ
ของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือ
ช่วยกันท�าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562: 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ 
ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัตัง้ขึน้เอง ถอืว่าเป็น
สถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมี
ความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท�ามาตรฐานการด�าเนิน
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินถือปฏิบัตใินการด�าเนินงานศนูย์พฒันาเดก็
เลก็ ให้มมีาตรฐานและมคีณุภาพเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1) มาตรฐานด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็
เล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้าน
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมสนับสนุน และ 6) มาตรฐานด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559: ข) 

จากนโยบายการจดัการศกึษาระดบัประเทศ 
กระทรวง สถานศึกษาและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้

with .01 level of statistical significance; and 4) Strategic leadership of administrators in the 
aspect of gathering multiple inputs to formulate strategy (X2), creating a vision (X5), and 
strategy implementation (X6) are together predicted the effectiveness of operation according 
to standards of the childhood development centers under the local government in Yasothon 
Province with 53.90% at .01 level of statistical significance. The predictive equations could 
be written as follow:

Predictive equation in raw score

Y´ = 1.886 + .293X
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Predictive equation in standard score
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Keywords: Strategic leadership, Effectiveness of operation, Childhood development  
center, Local government organization
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บรรลุวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ การบริหารองค์การ
โดยทัว่ๆ ไปมกัจะมวีตัถปุระสงค์องค์การเหมอืนๆ 
กัน นั้นคือ การด�าเนินงานเพื่อให้องค์การประสบ
ความส�าเร็จและให้องค์การนั้นเกิดประสิทธิผล
สูงสุด สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลได้ ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น เกิดจากปัจจัยที่มีการ
บริหารที่ดี ความสามารถในการจัดองค์การ การ
ใช้ทรพัยากรทีห่ามาได้อย่างคุม้ค่า (Steers,1997: 
46) องค์ประกอบทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเป็นไปมไิด้
หากหน่วยงานทางการศกึษาขาดผู้บริหารทีม่ภีาวะ
ผูน้�าจงึถอืได้ว่าภาวะผู้น�าของผู้บรหิารในหน่วยงาน
มคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงในการบรหิารไปสูเ่ป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (วินัย ฉิมวงษ์, 2542: 1) 

เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาด�าเนิน
ไปได้ตามภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตลอดเวลา มคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผูบ้ริหารสถาน
ศกึษาในปัจจบัุนต้องมรูีปแบบของความเป็นผูน้�าที่
เปล่ียนแปลงไป และภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ (Strategic  
leadership) ซึ่งเป็นภาวะผู้น�าประเภทหนึ่งที่น�า
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ (เนตร์พัณณา 
ยาวิราช, 2556: 43) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�าเป็นต้องมีภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทีต้่องปรบัเปลีย่น
ทิศทางวิธีคิดและการบริหารแบบใหม่ที่สอดคล้อง
ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีความพยายามในการ
วางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ที่ครอบคลุมภารกิจ
และขอบข่ายทัง้หมดของสถานศึกษา ท�าให้มกีารน�า
เอาเรื่องของกระบวนการบริหารงาน โดยเฉพาะ
การน�ากลยทุธ์ไปสู่การปฏบิตั ิซ่ึงสถานศกึษาจะเกดิ
การบริหารได้นั้น Dubrin (2006: 393) ได้เสนอ
แนวคิดที่มีคุณค่าต่อการบริหารงานไว้ว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาจะต้องมอีงค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิกล
ยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การมีความคิดความเข้าใจ
ระดบัสงู 2) การรวบรวมปัจจยัสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์ 
3) การคาดหวังและสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต  
4) การคิดเชิงปฏิวัติ และ 5) การก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ซึ่งจะส่งให้เกิดการพัฒนาด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้สูงยิ่งขึ้น

การจะบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่นัน้ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารต้องมภีาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
สถานศกึษาท่ีจัดการศกึษาในระดบัท้องถิน่ ผูบ้ริหาร
จะต้องมองการบริหารจัดการในหลายมิติ เพราะ
ต้องมองภาพนโยบายการจดัการศกึษาของประเทศ  
การจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัด ดังนั้นสิ่งส�าคัญผู้บริหารจึงต้องมีกลยุทธ์
ในการบรหิาร รวมทัง้ต้องมภีาวะผูน้�าในการบรหิาร
จดัการศกึษาการจดัการในเชิงกลยทุธ์ จงึจะสามารถ
ขับเคล่ือนศูนย์พฒันาเดก็เล็กไปสู่เป้าหมายทีว่างไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การด�าเนนิการจดัการศกึษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ยโสธร ได้มีการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 253 แห่ง โดยมีเด็กอายุ 2-5 ปี รวม
จ�านวน 7,272 คน (ส�านกังานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่จงัหวดัยโสธร, 2564: ออนไลน์) ซึง่จากการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมาน้ัน พบปัญหาในการด�าเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ดงันี ้(คณะกรรมาธกิารกจิการเดก็ เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, 2557: 1-3) 1) ด้าน
มาตรฐานการด�าเนินงาน มีการใช้มาตรฐานการ
ด�าเนินงานท่ีมาจากหลายหน่วยงาน ท�าให้เกิด
ความซ�้าซ้อน 2) ด้านการประเมินผลการด�าเนิน
งาน การประเมินผลการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังไม่เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ  
3) ด้านผูน้�าและบคุลากร ผูน้�าและผูบ้รหิารท้องถิน่
บางส่วนขาดวสิยัทศัน์และขาดความต่อเนือ่งในการ
ด�ารงต�าแหน่ง 4) ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
ความพร้อมของอาคารสถานทีข่องศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความแตกต่างกันมาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายได้สูงมักจะมีความพร้อมทางด้าน
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อาคารสถานที่มากกว่า 5) ด้านงบประมาณ ศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กจ�านวนมากขาดงบประมาณสนบัสนนุ
การด�าเนินงาน

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดยโสธร เพื่อน�าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผู้
บริหาร เพื่อสามารถบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เกดิประสิทธผิล เกดิผลดสีอดคล้องกบัจดุประสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศกึษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศกึษาภาวะผู้น�าเชงิกลยุทธ์ของผูบ้รหิาร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

2. ศึกษาประสิทธิผลการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลการด�าเนนิ
งานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

4. ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผูบ้ริหารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการด�าเนนิงานตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

สมมุติฐานงานวิจัย

1. ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการด�าเนิน
งานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

2. ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร ด้าน
ความคดิความเข้าใจระดบัสงู ด้านความสามารถน�า
ปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ ด้านการมีความ
คาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต ด้าน
การคิดเชิงปฏิวัติ ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ และ
ด้านการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 ด้าน 
ส่งผลต่อประสิทธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน
ของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร และ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัยโสธร จ�านวนทัง้หมด 
646 คน จ�าแนกเป็นผูบ้รหิารจ�านวน 253 คน และ
ครผูู้ดแูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ�านวน 393 คน

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้บรหิาร 
และ ครผููดู้แลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร จ�านวน 242 
คน จ�าแนกเป็นผูบ้รหิาร 95 คน และ ครผููด้แูลเดก็
ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 147 คน ก�าหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยเปรียบเทียบจ�านวนประชากรทั้งหมด
กบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie & 
Morgan (1970: 607-610) และสุม่กลุม่ตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน จ�าแนกตามอ�าเภอ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยแบ่งเป็น 3 ตอน คอื

ตอนท่ี 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต�าแหน่ง และ
อ�าเภอทีต่ัง้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มลีกัษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนท่ี 2 ข้อค�าถามเกีย่วกบัภาวะผูน้�าเชงิกล
ยุทธ์ของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ Likert’s Scale 
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.985 

ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามแบบของ Likert’s Scale มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.977

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนงัสอืจากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภฏัร้อยเอด็ ถงึนายกเทศมนตร/ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดยโสธร เพื่อขอ
อนญุาตและขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู

2. ติดต่อประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลกบัผู้
บริหารและครูผู้ดูแลเด็กด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงราย
ละเอียดและความมุ่งหมายของการวิจัย

3. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
สอบความสมบูรณ์ก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ

2. วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของ
ผู้บรหิาร และระดบัประสทิธผิลการด�าเนนิงานตาม
มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จงัหวดัยโสธร โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร กับประสิทธิผลการ
ด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัยโสธร โดยหา
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s 
Product Moment Correlation)

4. วเิคราะห์ข้อมลูภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

1. ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัยโสธร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย
สูงไปหาต�่า ดังนี้ การก�าหนดวิสัยทัศน์ การน�า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ 
มาก�าหนดกลยุทธ์ การคิดเชิงปฏิวัติ การมีความ
คิดความเข้าใจระดับสูง และ การมีความคาดหวัง
และการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า

1.1 ด้านความคิดความเข้าใจระดับสูง  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากทีส่ดุ คอื ใช้ทกัษะและปฏภิาณไหวพรบิในการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

1.2 ด้านความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ 
มาก�าหนดกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถประยุกต์
ใช้ความรูแ้ละข้อมูลของชมุชนมาใช้ให้เกดิประโยชน์

1.3 ด้านการมคีวามคาดหวงัและการสร้าง
โอกาสส�าหรับอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ น�าผลการวิเคราะห์การด�าเนินงาน
ทีผ่่านมาเพือ่ใช้เป็นแนวทางในแก้ไขและการพฒันา
สถานศึกษา

1.4 ด้านการมคีวามคดิเชิงปฏวิตั ิโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 
คอื มกีารเทียบเคยีงผลผลติกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่ป็น
เลศิ เพือ่น�ามาวางแผนพฒันางานของสถานศกึษา
ให้สามารถแข่งขันได้ 

1.5 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 
คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การก�าหนดวิสัยทัศน์

1.6 ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  
คือ ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

2. ประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จงัหวัดยโสธร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า ดังนี้ การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสตูร อาคารสถานทีส่ิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยั การมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุจากทกุภาค
ส่วน บคุลากร และส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันาเดก็
ปฐมวัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

2.1 ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็
เลก็ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 4 ข้อ และมากทีส่ดุ 3 ข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดท�าแผนปฏิบัติ
การประจ�าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.2 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ข้อ และระดับมาก 6 ข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คืออาคารสถานที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

2.4 ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และมากที่สุด 3 ข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา 

2.5 ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุจาก
ทกุภาคส่วน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ 
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส�าคัญและประเพณีของ 
ท้องถิ่นร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่า
เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาเด็กเล็ก 

3. ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จงัหวัดยโสธร มคีวามสมัพันธ์กนัทางบวกในระดบัสงู  
r
xy
 = .679 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน พบว่าภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารด้าน
การน�ากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ(X

6
) เป็นตวัแปรพยากรณ์

ทีส่ามารถพยากรณ์ประสทิธผิลการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ดีที่สุดอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรที่ได้
รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ความสามารถน�า
ปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ (X

2
) การก�าหนด

วิสัยทัศน์ (X
5
) และการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X

6
) 

โดยตัวแปรท้ังสามร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

การด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัยโสธร 
ได้ร้อยละ 53.90 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ ดังนี้ 

Y´ = 1.886 + .293X
6
 + .145X

5
 + 

.114X
2
 

หรอืสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

Z´
y
 = .427ZX

6
 + .200ZX

5
 + .153ZX

2

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู แสดงในตารางที ่2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงในตารางที่ 1

ต�ร�งท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล 
การด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดยโสธร

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6 Y

ระดับคว�ม

สัมพันธ์

X
1

1.000 - - - - - .318** ต่�า

X
2

.620** 1.000 - - - - .643** สูง

X
3

.609** .759** 1.000 - - - .540** ปานกลาง

X
4

.605** .816** .767** 1.000 - - .586** ปานกลาง

X
5

.430** .795** .717** .748** 1.000 - .682** สูง

X
6

.439** .776** .655** .760** .844** 1.000 .714** สูง

X - - - - - - .679** สูง
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการด�าเนนิงาน
ตามมาตรฐานของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัยโสธร ซึง่ผลการวจิยั
สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่าระดับภาวะผู้น�า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต�่า ดังน้ี 
การก�าหนดวิสยัทัศน์ การน�ากลยทุธ์ไปปฏบัิต ิความ
สามารถน�าปัจจยัต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ การคิด
เชิงปฏิวัติ ความคิดความเข้าใจระดบัสูง และ การมี
ความคาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต 
ตามล�าดบั ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จงัหวดัยโสธรมกีารขบัเคลือ่นในเรือ่งของการจดัการ
ศกึษา สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของชมุชน และสถานศกึษา พฒันาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาให้สามารถปฏบัิตงิานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษา เพือ่ให้มคีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนา

ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายในการวางแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ซึง่เป็นกระบวนการ
ก�าหนดทิศทางในอนาคต โดยก�าหนดสถานการณ์
ท่ีต้องการและแนวทางในการบรรลวุตัถุประสงค์บน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิน่ และความต้องการของประชาชน ดงัที่ 
ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546: 79) ทีก่ล่าวว่าการบรหิาร
เชิงกลยุทธ์ต้องมีการวางแผนเรือ่งส�าคญัทีเ่กีย่วกบั
วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานหลัก
ต่างๆ ทุกประการ น�ามาคดิวเิคราะห์ในทางกลยุทธ์
ทัง้หมดโดยน�ามาก�าหนดเป็นพนัธกจิ เป้าประสงค์ 
แผนงานและโครงการเพือ่น�าสูก่ารปฏิบติั นอกจาก
นี้ผู้น�าต้องพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทาง
วิธีคิด มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้คนอื่นคิดเป็น
ด้วย โดยจะต้องสามารถคิดตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ให้กับตนเองหรือองค์การได้อย่างสมเหตุสมผล 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเชษฐ์ แถวนาชุม 
(2564: 622-631) วจิยัเรือ่ง ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการศกึษา
พบว่า ระดบัภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถาน

ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

ตัวแปรพย�กรณ์
ประสิทธิผลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก

B SE
b

β t p-value

1. 
X
6 .293 .059 .427 4.929** .000**

2. X
5

.145 .065 .200 2.222* .027*

3. X
2

.114 .057 .153 1.992* .048*

R=.734, R2=.539, a=1.886

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการ
ด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัยโสธร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก เรยีงล�าดบัจากสงูไปหาต�า่  
ดังนี ้การบริหารจดัการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก วชิาการ
และกจิกรรมตามหลกัสตูร อาคารสถานท่ีสิง่แวดล้อม
และความปลอดภัย การมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน บุคลากร และส่งเสริมเครือข่าย
การพฒันาเดก็ปฐมวยั ตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยในเร่ืองการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้ได้
คุณภาพและเป็นมาตรฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายใต้
ความร่วมมือของชุมชนเพื่อกระจายโอกาสการเต
รียมความพร้อมและพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง
เหมาะสมตามวยั เตม็ตามศกัยภาพ ตลอดจนเพือ่
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และปัจจุบันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการด�าเนินการกิจกรรม โครงการ
ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศกึษาของสถาน
ศึกษาอย่างครอบคลุม มีคณะกรรมการหรือคณะ
ด�าเนินงานรับผิดชอบด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนั้น 
การบริหารงานจึงเป็นกิจกรรมของผู้บริหารและ
บุคลากรทั้งหลายจะต้องร่วมมือกันด�าเนินงาน
เพื่อให้การบริหารการศึกษา เป็นการพัฒนาให้
เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จติใจและสตปัิญญาเตม็ศกัยภาพ ซึง่สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เสาวนย์ี บญุรอง (2563: 191-205) 
วจิยัเรือ่ง การบรหิารงานตามมาตรฐานการด�าเนนิ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานตามมาตรฐาน
การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล อ�าเภอปรางค์กู ่จงัหวดัศรสีะเกษ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก

3. ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานของ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
จงัหวดัยโสธร มีความสมัพนัธ์กันทางบวกในระดับ
สูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี ้
อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
เป็นองค์ประกอบส�าคญั ทีจ่ะท�าให้การบรหิารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารเป็น 
ผูมี้บทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานของศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงาน
ศูนย์พฒันาเดก็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ทัง้ยงัตระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดยโสธร ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
เป็นผูม้คีวามรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ความ
รับผิดชอบในการด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาการ
ส�าหรับเด็ก รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายด้านการ
จัดการศึกษา วางแผนงานด้านงบประมาณ อีกทั้ง
นโยบายการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก�าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้าน
การศึกษา และการพัฒนาตนเองเป็นระยะๆ เพื่อ
ให้เกดิความเจรญิก้าวหน้ามาสูอ่งค์การ เป็นผูม้วีสัิย
ทัศน์กว้างไกลและน�าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นผลส�าเร็จ สามารถด�าเนินงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้ ซ่ึงส่งผลต่อครู
ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่งผล 
โดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิผลของศูนย์พัฒนา 
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เด็กเล็กมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุมพร พัฒนะมาศ (2558: 99) ได้ศึกษาเรื่องการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที ่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน
ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดยโสธร พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การน�ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ (X

6
) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (X

5
) และ 

ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ 
(X

2
) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการด�าเนิน

งานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร (Y)  
ร้อยละ 53.90 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และพบว่าภาวะผูน้�าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารด้าน
การน�ากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ(X

6
) เป็นตวัแปรพยากรณ์

ทีส่ามารถพยากรณ์ประสทิธผิลการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ดีที่สุดอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผู้บริหารมีความสามารถในการน�ากลยุทธ์ที่
ถูกก�าหนดขึ้นไปประยุกต์ใช้ด�าเนินงานอย่างเป็น 
รปูธรรม มกีารวางแผนจดับคุคลและทรัพยากรก่อน
ที่จะน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การก�าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการปฏบิตังิานและผลงาน มกีระบวนการ
บรหิารจัดการอย่างเป็นระบบในการก�าหนดขัน้ตอน
การด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ มีการกระตุน้ให้ก�าลงัใจ  

และให้ค�าปรึกษาแก่ผูป้ฏบิตั ิในการน�ากลยทุธ์ไปใช้ 
ดังที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 66) กล่าวว่า 
การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์เพื่อการน�ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์และเป็นงานที่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน การ
ปฏิบัติขององค์กรหลายส่วนที่ปรับกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติเข้าหากัน รวมถึงการเป็นผู้น�าที่เข้มแข็ง 
เป็นสิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ในการน�าเอากลยทุธ์ไปปฏบิตัิ 
ท�านองเดียวกับที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553: 42) 
ให้แนวคิดว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic 
Implementation) คือ การปฏิบัติตามแผนและ
ระบบการควบคุม ซึ่งถือว่าเป็นข้ันที่ผู้บริหารจะ
ต้องสร้างการประสานงานภายใต้กลยุทธ์ซ่ึงจะ
ประสบความส�าเร็จโดยการประยุกต์ใช้ 4 หน้าที่ 
ในกระบวนการบริหาร คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การน�า และการควบคุม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1. ผลการวจิยัระดับภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผู้บริหารเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านแต่ด้านที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ 
การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับ
อนาคต ซึ่งผู้บริหารควรจะพัฒนาตนเอง โดยการ
วเิคราะห์ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาเพือ่หาแนวทาง
แก้ไขเพ่ือพฒันาสถานศกึษา และจัดการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี

2. ผลการวจิยัระดบัประสทิธิผลการด�าเนนิ
งานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร พบว่า
อยูใ่นระดับมากทุกด้านแต่ด้านท่ีมค่ีาเฉล่ียต�า่ท่ีสุด 
คอื ส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ดังนัน้ 
ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ในการพฒันางานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ให้หลากหลาย
อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งในทุกระดับ 



169วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

3. ผลการวจัิยความสมัพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการ
ด�าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดยโสธร 
ผลการวจิยัพบว่าด้านท่ีมคีวามสมัพนัธ์ต�า่ท่ีสดุ คอื
ด้านความคิดความเข้าใจระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศกึษาควรตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน
อย่างเป็นระบบ และคดิเชงิสังเคราะห์ โดยสามารถ
น�ามาก�าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

1. ควรศกึษาวจิยัพฒันาเพือ่พฒันานวตักรรม
ในการเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในด้าน
ที่มีอ�านาจการพยากรณ์ ได้แก่ การน�ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การก�าหนดวิสัยทัศน์ และความสามารถ
น�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์

3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับประสิทธผิลการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็น 
แนวทางในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ
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