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 พิศาระวี  วีระพงศพร : ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ รศ.ดร.ชุมศักดิ์ 
อินทรรักษ. 340 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทราบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ 2) ทราบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 3) 
ทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ กลุมตัวอยาง 
ไดแก สถานประกอบการ จํานวน 240 แหง ผูใหขอมูล ประกอบดวย ฝายบริหารและฝายบุคคล รวม
จํานวนท้ังสิ้น 480 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสรางและแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานประกอบการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถ่ี คารอยละ คา
มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหสหสัมพันธคา
โนนิคอล 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ประกอบดวย 1) 
บทบาทผูบริหาร 2) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3) งบประมาณ  4) การทํางาน
รวมกัน 5) สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ และ 6) มาตรการทางภาษี 
 2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จากการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล พบวาปจจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมี
ความสัมพันธกัน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  รูปแบบท่ี 1 ประกอบไปดวย บทบาทผูบริหาร กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของงบประมาณ และมาตรการทางภาษี   
  รูปแบบท่ี 2 ประกอบไปดวย บทบาทผูบริหาร กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของ  และงบประมาณ  
 3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ทั้ง 2 
รูปแบบมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิด
ทฤษฏีของการวิจัย  
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   The purposes of this research were to : 1) determine the factors affecting to 
educational administration  of  early childhood level  in  entrepreneurial  firm  2) determine  the 
educational  administration  models  of  early  childhood level  in  entrepreneurial firm  3) 
determine the verification result on the educational administration models of early childhood 
level in  entrepreneurial  firm. The sample of this study were 240 of entrepreneurial firm,the 
respondent were the executive and personnel of entrepreneurial firms totally 480 
persons. The research instruments were a content analysis form, the semi-structured 
interview and a questionnaire about the factors affecting to educational administration of early 
childhood level in entrepreneurial firm. The statistics used for analyzed the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis and canonical correlation 
analysis. 
   The research findings revealed that :  
  1. Factors affecting to educational administration of early childhood level in 
entrepreneurial firm consisted of 6 components ; 1) executive role 2) the related law, regulation, 
standard and practicable method 3) budgeting 4) co-operation 5) facility and equipment  
and 6) taxation measure. 
  2. The educational administration models of early childhood level in 
entrepreneurial firm from canonical correlation analysis were found 2 models ;  
 1) Model no.1 consisted of executive role, the related law, regulation, 
standard and practicable method, budgeting and taxation measure.  
 2) Model no.2 consisted of executive role, the related law, regulation, standard 
and practicable method and budgeting.  
  3. The verification result on the educational administration models of early childhood 
level in entrepreneurial firm which comprised of 2 models were found appropriate , accurate, 
to be useful and accordance with the research conceptual framework. 
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