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53252943 :   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ    : ปจจัยที่สงผล/การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย/สถานประกอบการ 
 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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บทที่ 1 

 
บทนํา 

      
 ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญดานแรงงานอยางมากเพ่ือเปนการชวยเหลือใหแรงงานรอด
พนจากความยากจนท่ีรุนแรง มีรายไดที่ใกลเคียงกับคาใชจายตามอัตภาพ  (Poverty safety net)  
และเปนการชวยใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เติบโต ตามนโยบายของรัฐ 
ในการปรับคาแรง 300 บาทตอวันในบางจังหวัดในป 2555 และการปรับคาแรง  300 บาท เทากัน     
ทั่วประเทศเร่ิม 1 มกราคม 2556 ซึ่งคาแรงที่สูงขึ้นจะสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหรือ       
สถานประกอบการที่ใชแรงงานมากตองประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงาน     
มีโอกาสในการเลือกงานมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือเปนแรงจูงใหแรงงานมีความตองการทํางานอยูในสถาน
ประกอบการของตนใหยาวนาน อีกทั้งสงผลดานการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากมีความ
ชํานาญในงานท่ีทําอยูเปนเวลานาน ดังนั้นสถานประกอบการควรหาแนวทางในการจัดการเพ่ือรักษา
แรงงานของตนไว การใหสวัสดิการที่ดีแกแรงงานก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญไมนอยไปกวาคาแรง         
ที่แรงงานจะไดรับสวัสดิการท่ีดีโดยมุงเนนความสะดวก ความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน      
ชีวิตครอบครัวที่ดีอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ สิ่งเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญที่จะทําใหแรงงาน
มีความสนใจในการเขาทํางานในสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสําคัญนี้ 
 สภาพสังคมไทยปจจุบันประชากรวัยแรงงานเปนสตรีที่อยูในวัยเจริญพันธุมีบทบาทในการ
ทํางานนอกบานหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งแตกตางจากในยุคโบราณท่ีสตรีมีหนาที่เลี้ยงดูบุตรและทํางาน
ภายในบานเทานั้น การอบรมเล้ียงดูเด็กของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากผูเปนมารดาก็ตอง
ออกจากบานเพ่ือทํางานหาเล้ียงชีพพรอมกับการเลี้ยงดูบุตรซึ่งตองสงลูกเขาสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ
ศูนยดูแลเด็กเล็กกอนมาทํางาน สวัสดิการดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ
เพ่ือเลี้ยงดูเด็กที่มารดาทํางานอยูในสถานประกอบการน้ัน เพ่ือใหความสะดวกและลดความกังวล
ใหแกผูเปนมารดา เมื่อมารดาซ่ึงเปนแรงงานสตรีมีความสบายใจยอมสงผลในทางบวกแกสถาน
ประกอบการน้ันๆ อยางแนนอน นอกจากการใหการเลี้ยงดูแทนผูเปนมารดายังเปนการใหโอกาส
ทางการศึกษาแกเด็กเล็ก หรือระดับปฐมวัย (2-5 ป) นอกจากเปนกลยุทธในการรักษาทรัพยากรมนุษย 
(Strategies to Retain Human Resources) ยังเปนการสงเสริมและเปดโอกาศทางดานการศึกษา
แกเด็กท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต 
 จากที่ไดกลาวขางตนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการนับไดวา
เปนการใหสวัสดิการทีดีแกแรงงานผูเปนหัวใจสําคัญของภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 
รวมถึงภาคเศรษฐกิจและสังคม ผูบริหารสถานประกอบการตางๆควรใหความสําคัญเพ่ือเปนการ
สงเสริมดานการศึกษา เปนประโยชนแกสังคมโดยรวม  และแนนอนยอมสงผลท่ีดีแกสถาน
ประกอบการในการบริหารจัดการองคกรของตน ในสวนภาครัฐไดมีการพิจารณาชวยเหลือดาน
แรงงานแลวควรพิจารณาใหการสนับสนุนชวยเหลือเชนเดียวกันในสวนคาใชจายของสถานประกอบการ
ที่มีโครงการท่ีเปนประโยชนแกสังคม และประเทศชาติ 

 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

2 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรรวมทั้งประเทศ 63.9 ลานคน แยกเปนประชากรวัยแรงงาน 
(15 - 59 ป) 43 ลานคน สตรีวัยเจริญพันธุ (15 - 49 ป) เปนจํานวน 17 ลานคน อัตราเจริญพันธุรวม
ตอจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ีสตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุของตน คํานวณไดจากการรวมอัตราเกิด
รายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ เทากับ 1 : 1.51  
  เมื่อพิจารณาสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีแรงงานเปนจํานวนมาก 
ผูวิจัยมีความเห็นวาควรใหความสําคัญกับแรงงานสตรีเปนลําดับตน เพราะสวนใหญแรงงานสตรีจะมีอายุ
อยูในชวงวัยเจริญพันธุ จากกลุมจํานวนประชากรดังกลาวแสดงใหเห็นวาสตรีวัยเจริญพันธุที่เปน
ประชากรในวัยทํางาน ซึ่งจัดอยูในกลุมประชากรวัยแรงงานถึง  39.5% ประเทศไทยกําลังเขาสูยุค    
ที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว ขณะนี้จํานวนหญิงวัยเจริญพันธุไดลดลงเปนผลให
จํานวนการเกิดในแตละปลดลง สัดสวนประชากรวัยทํางานตอประชากรทั้งหมดเร่ิมลดลงตั้งแตป 2553 
จากการวิเคราะหอัตราการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ (Economic Support Ratio) หรืออัตราสวนระหวาง
จํานวนผูผลิตที่มีประสิทธิภาพและจํานวนผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคํานวณโดยใชตัวแปรความ
ตองการดานการผลิตและการบริโภคของบุคคลในกลุมอายุที่แตกตางกัน เพ่ือใหสามารถเปนสวน
ขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจของประเทศยังคงขยายตัวตอไป  ในขณะที่ตองเผชิญหนากับแรงงานที่เริ่ม       
มีจํานวนลดลงและแรงงานมีอายุเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ จากจํานวนประชากรลดลงดังกลาวสงผลให       
มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองมีการพัฒนาทุนมนุษยของแรงงาน (Human Capital)2  
 สถานประกอบการในประเทศไทย จากการแบงตามประเภทหรือชนิดมีจํานวน 107 ประเภท 
ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในชวง 1 ม.ค. 52 ถึง 30 ต.ค. 54 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,816 แหง มีจํานวน
แรงงานทั้งสิ้น 96,453 คน3 ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการในประเทศไทย มีจํานวน
ทั้งสิ้น 56 แหง4 ทั้งนี้เปาหมายของรัฐบาลมีแผนท่ีจะขยายใหเปน 100 แหง ในป 2555 ตามแผนปฏิรูป
ประเทศไทย5 การใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็กใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไวนั้นอาจกลาวไดวา 
ฝายสถานประกอบการและฝายภาครัฐเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาแกเด็กเล็ก 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจในประเทศใหดียิ่งขึ้น  
 
 
__________________________ 
 1สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, “สารประชากร,” วาระสารประชากร 
2,6 (มกราคม 2554) : 4-8. 
 2กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, สัดสวนประชากร, เขาถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 
เขาถึงไดจาก http://www.unipa.org, 27 พฤศจิกายน 2554. 5-6. 
 3กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการ, เขาถึงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 เขาถึงได
จาก http://userdb.diw.go.th/report2.asp 
 4กรมสวัสดิการแรงงาน, การพัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ (ม.ป.ท., 2554), 5-7. 
 5สํานักงานขาวแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, เขาถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 
2554 เขาถึงไดจาก http://thainew.prd.go.th 
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 นอกจากน้ีตามประกาศแผนปฏิรูปประเทศไทย ไดเตรียมจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น      
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ และในบริเวณงานกอสราง ที่ผานมามีศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและนครปฐม  ภายใตการดูแลของกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน6   
 สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดกําหนดใหมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนาโดยมีแนวนโยบายเพ่ือการ
ดําเนินการ  คือการให พัฒนาคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมี โอกาสได เขาถึงการเรียนรู            
โดยต้ังเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปทุกคน ไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดาน
กอนเขาสูระบบการศึกษา พรอมทั้งไดวางกรอบการดําเนินงานการพัฒนา และเตรียมความพรอมเด็ก
ปฐมวัย กอนเขาสูระบบการศึกษาในการดําเนินการของรัฐไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปนอยางมาก เพราะถือวาเปนการวางรากฐานชีวิตทุกดานโดยดําเนินการรวมกันทั้ง กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือเปนหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน        
ทั้งประเทศสถานศึกษาตางๆในทองถิ่นสามารถนําไปปรับใช ใหเหมาะสมกับเด็ก ครูผูสอน สถานศึกษา 
สภาพปญหา ความตองการ ความพรอม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของทองถิ่นได 7 ในการ
ประกาศใชกฎกระทรวง โดยที่มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ใหสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉะนั้น เพ่ือให
สถานประกอบการท่ีมีความประสงคและมีความพรอมที่จะเขามาชวยเหลือรัฐ ในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับลูกจาง
หรือบุคคลท่ัวไปในสถานศึกษาซ่ึงเปนศูนยการเรียน โดยรัฐจะสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของศูนยการเรียนในสถานประกอบการเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกับ
การศึกษาในรูปแบบอื่น8  
 การศึกษาในสถานประกอบการที่มีการดําเนินการอยูแลวในปจจุบันนอกจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามท่ีกลาวขางตน มีการจัดใหมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสถานประกอบการมีโครงการ
โรงเรียนในโรงงาน หรือโรงงานในโรงเรียน โดยสวนใหญจะสนับสนุนในเรื่องของงานวิชาชีพ 
อาชีวศึกษา เมื่อไดเรียนรูโดยตรงกับสถานประกอบการ หรือโรงงานนั้นแลว ก็เปนการงายที่จะทํางาน 

 

 

  
__________________________ 
 6กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน , หนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโรงงาน, เขาถึงเมื่อ        
8 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก http://labour.go.th 
 7สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวดําเนินงานศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 
(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 2-3. 
 8ประกาศกระทรวงการศึกษาแหงชาติ, “พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” 10 เมษายน 2547 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือมีงานทํา9 
 ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กับ ส.อ.ท. รวมกันพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาทวิภาคี และระบบ
โรงเรียน-โรงงานอยางจริงจัง ตัวอยาง สถานประกอบการท่ีรวมโครงการลักษณะนี้ เชน บริษัท แปซิฟค
แปรรูปสัตวน้ํา จํากัด รวมกับ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซี.พี.เซเวนอีเฟเวน จํากัด (มหาชน)  
บริษัท เอส แอนด พี หลักสูตร ปวช.ในสถานประกอบการ เปนการเรียนวิชาการควบคูกับการทํางาน 
ใหทั้งงาน เบี้ยเลี้ยง หอพัก และพอไดลองฝกงาน ทําใหรูวาอาชีพงานขายเปนอาชีพที่ชอบ เหมาะกับ
ตัวตนของเรา ไดเรยีนรูประสบการณใหมๆ ที่สําคัญไดสรางความม่ันใจในตัวเอง10 

 
ปญหาของการวิจัย 

 
 จากสภาพปญหาความเปนอยูของแรงงานหญิงที่มีบุตร สวนใหญมีความจําเปนตองสงบุตร
ไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกอนที่จะไปทํางาน ซึ่งตองเสียเวลาในการเดินทางและมีภาระคาใชจาย     
เพ่ิมมากขึ้น สภาวะดานความเปนอยูที่ยากลําบากนอกจากจะมีผลเสียตอตนเอง บุตร และการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ รวมทั้งอาจสงผลตอภาพรวมในระดับประเทศได หากมีการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการข้ึนปญหาความยากลําบากของแรงงานนาจะลดลงได ซึ่งก็นาจะเปนประโยชน
แกทั้งฝายแรงงาน และนายจางหรือสถานประกอบการควบคูกันไป อีกทั้งเปนแรงเสริมในการพัฒนา
ดานการศึกษาตั้งแตเยาววัยใหกับบุคลากรของชาติ ซึ่งจะสงผลตอสังคม  และเศรษฐกิจของประเทศ  
ใหเขมแข็งและเจริญรุงเรืองตอไปในอนาตต 
 นอกจากน้ีปจจัยตางๆที่สงผลในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ         
มีความจําเปนที่จะตองศึกษา วิเคราะหหาองคประกอบที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ โดยครอบคลุมเนื้อหาดานการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย การบริหาร 
รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมายที่เกียวของ แนวทางในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบททั้งทางดาน 
แรงงาน สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งใชแนวทางปรัชญาการศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึง
มาตรการทางภาษี ไมวาจะเปนเรื่องการยกเวนภาษี คาใชจายดานการศึกษาเพ่ือการลดหยอนภาษี  
ซึ่งอาจนับไดวาเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งเพ่ือใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญในการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ แกบุตรของพนักงานในสถานประกอบการของตนเอง 
หรือสถานประกอบการอ่ืนในทองถิ่นเดียวกันเปนการสรางสัมพันธอันดี กอใหเกิดความสงบสุขใน
ชุมชน 
 
__________________________ 
 9ขาวและภาพประกอบ, นโยบายการศึกษา, เขาถึงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เขาถึงได
จาก http://www.siamrath.co.th/web/?q=ไฟเขียวตั้ง-โรงงาน-ในโรงเรียน 
 10มติชน, “ตามรอยโรงเรียนในโรงงาน ลดภาระสังคม,” ลับฝมือแรงงานไทย 2,4 (ตุลาคม 
2550), 14-15. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ือทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบการวิจัย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมีอะไรบาง 
 2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมีความสัมพันธอยางไร 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการท่ีเหมาะสมเปนอยางไร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เพ่ือเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ปจจัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเปนพหุปจจัย 
 2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเปนความสัมพันธ  
ของปจจัย 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฏี นวัตกรรม หรืองานการวิจัยที่เก่ียวของ  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และกฏระเบียบ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในและตางประเทศเพ่ือใชแนวทาง
ประกอบในการวิเคราะหหาเพ่ือทราบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ และเพ่ือเปนการนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานประกอบการในโอกาสตอไป แนวคิดทฤษฏี รายละเอียดดังนี้  
 

ทฤษฎีทางการศึกษาพื้นฐานท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
 แนวคิดของเปสตาลอซซ่ี  (Pestalozzi)  ซึ่งทฤษฎีทางการศึกษาท่ีคิดนั้นไดกลายเปนพ้ืนฐาน    
ที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เปสตาลอซซ่ีไดรับอิทธิพลดานความคิดจาก          
เปสตาลอซซี่ (Pestalozzi) เชื่อวาการศึกษาธรรมชาติถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 
เปสตาลอซซี่ (Pestalozzi) มุงเนนความคิดของการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ  (integrated curriculum) 
ซึง่สอดคลองกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เปสตาลอซซี่กลาววาการจัดการศึกษาใหแกเด็ก  
ควรรวมถึงการพัฒนารางกาย สติปญญา และจิตใจ มีแนวคิดจากรุสโซตรงท่ีมุงเนนการสอนเด็กเปน
กลุมมากกวาการสอนเด็กเปนรายบุคคล นอกจากนั้นเปสตาลอซซ่ียังเปนตนความคิดในเรื่องการ 
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เตรียมความพรอม และเห็นวาเด็กไมควรถูกบังคับใหเรียนรูดวยการทองจํา แตตองใหเวลาและ
ประสบการณแกเด็กในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ รอบตนเอง เปสตาลอสซี่ไดเขียนหนังสือหลายเลม
เพ่ือเนนความสําคัญของความสัมพันธระหวาง พอแม และลูก เชน “เกอรทรูดสอนลูกอยางไร” (How 
Gertrude Teaches Her Children) และ “หนังสือสําหรับแม” (Books for Mothers) และไดออกแบบ
หลักสูตรชื่อ “ปาปา” (Papa) สําหรับลูกของตน ซึ่งจะใหคําแนะนําแกพอแมในการอบรมเล้ียงดูเด็ก11 
 เทคโนโลยีการศึกษาของเปสตาลอสซี (Pestalozzi) ไดเสนอแนะกระบวนการของการรับ
ความรูของผูเรียนเปน 3 ขั้นตอน คือ  
 1. ใหรูในเรื่องสวนประกอบของจํานวน(เลขคณิต)  
 2. ใหรูในเรื่องของรูปแบบ (Form) เชน การวาด การเขียน เปนตน  
 3. ใหรูจักชื่อและภาษาท่ีใช  
 นอกจากน้ัน เปสตาลอสซี ยังมีความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน  ดังนี้       
1) รากฐานสําคัญยิ่งของการใหความรูก็คือ การหัดใหนักเรียนรูจักใชการสังเกต (Observation and 
Sense-Perception) 2) การเรียนภาษา ครูตองพยายามใหนักเรียนใชการสังเกตใหมากที่สุด นั่นคือ 
เมื่อเรียนถอยคําก็ตองใชคูกับของจริงที่เขาใชเรียกชื่อสิ่งนั้น 3) การสอนครูตองเร่ิมตนจากส่ิงที่งาย
ที่สุดกอน แลวจึงเพ่ิมความยากข้ึนไปตามลําดับ 4) เวลาเรียนตองใหนักเรียนเรียนจริงๆอยาเสียเวลา
ไปกับการวิพากษวิจารณความรูเหลานั้น และ 5) ใหเวลาเพียงพอแกนักเรียนแตละคน แนวความคิด
ของเปสตาลอสซีนี้ นอกจากจะมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีอิทธิพลตอวงการศึกษาในยุโรปดวย12  
 ตามแนวคิดของจอง เพียเจท (Piaget) ผูสรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  เพียเจทเชื่อวา
คนเราทุกคนต้ังแตเกิดมา มีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และโดยธรรมชาติแลวมนุษย
เปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรมหรือเริ่มกระทํากอน นอกจากน้ีเพียเจทถือวามนุษย เรามีแนวโนมพ้ืนฐาน 
ที่ติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม (Organization) และการปรับตัว (Adaptation)  
 การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตาง ๆ ภายใน 
เขาเปนระบบอยางตอเนื่องกัน เปนระเบียบและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตราบที่มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพ่ืออยูในสภาพสมดุล 
การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 อยางคือ 1) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation)  
2) การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accomodation) เมื่อเผชิญกับสิ่งแวดลอมการซึมซาบหรือดูด
ซับประสบการณ เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะซึมซาบหรือดูดซับประสบการณใหมให
รวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา สวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา หมายถึง การเปล่ียนแบบ
โครงสรางของสติปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหมหรือเปนการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม  
________________________ 
 11นภเนตร ธรรมบวร, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), 2546. 
 12มติชน, การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย, เขาถึงเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/phathnakarkhxbkhaymnothasn/ 
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 แนวคิดของบรูเนอร (Bruner) นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผลงานสวนใหญ 
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับผลงานของเพียเจท บรูเนอรมีความสนใจเร่ืองพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก 
มีความเช่ือวา การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรู
ดวยตนเอง ทั้งนี้โดยมีพ้ืนฐานอยูบนประสบการณหรือความรูเดิม นอกจากนั้นผูเรียนจะตองเปนผูเลือก
ขอมูล สรางสมมติฐาน รวมตลอดถึงตัดสินใจโดยการบูรณาการ ประสบการณใหมไปสูโครงสรางทาง
สติปญญา บรูเนอร ไดจัดลําดับขั้นพัฒนาการการเรียนรูของเด็กหรือโครงสรางทางสติปญญา  
 แนวคิดโคลเบอรก (Kolhberg) เปนนักจิตวิทยาที่อธิบายถึงจริยธรรมของคนท่ีพัฒนาขึ้นไป
พรอมๆ กับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับกอนกฎเกณฑ 
ระดับกฎเกณฑสังคม และระดับเลยกฎเกณฑของสังคม สําหรับเด็กปฐมวัยจะอยูในขั้นแรกของทฤษฎี
คือ ระดับกอนกฎเกณฑ เด็กวัยนี้จึงตัดสินความถูกผิดจากความรูสึกของตนเอง และตามกฎเกณฑที่ผูอ่ืน
กําหนดโดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การหลีกเลี่ยงการลงโทษและการทําตามคําสั่ง (Punishment and obedience 
oreintation) เด็กวัยนี้จะประพฤติตนตามกฎเกณฑตาง  ๆ  เพราะหลีกเลี่ยงการลงโทษ ความถูกผิด 
ตัดสินโดยพิจารณาผล ถาถูกลงโทษถือวาทําไมดี  
  ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติเพ่ือมุงหวังรางวัลสวนตัว (Personal reward Oreintation) เด็กจะนํา
ความตองการของตนมากําหนดส่ิงที่ถูกและผิด ถาหากปฏิบัติสิ่งใดแลวไดรางวัลก็จะยึดถือวาสิ่ งนั้น 
เปนสิ่งที่ถูกตอง ดังนั้น การชมเชยและใหรางวัลเมื่อเด็กทําในสิ่งที่ถูกตอง และเหมาะสม 
 สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เปนผูเสนอทฤษฎีที่มีความเชื่อวา
พฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ผลจากการแสดงพฤติกรรมน้ันจะเปนตัวบงชี้วา
พฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมเกิดข้ึนอีกหรือไมในสถานการณที่คลายกับสถานการณเดิม ถาเกิดขึ้นอีก 
จะเรียกผลพฤติกรรมน้ันวา การเสริมแรงทางบวก แตถาไมเกิดขึ้นอีกเรียกผลของพฤติกรรมนั้น     
การลงโทษ การอธิบาย ถึงการเรียนรูดานจริยธรรมผานกระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ  
 แบนดูรา (Bandura) นักจิตวิทยาสังคม อธิบายวา พฤติกรรมสวนใหญของคนในสังคมเกิด
จากการเรียนรู โดยการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณ ทั้งนี้ 
ตัวแบบจะทําหนาที่ทั้งสรางหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม และจะทําหนาที่ในการระงับพฤติกรรม  
ที่ไมพึงประสงค เด็กปฐมวัยจึงเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบ ผูใหญและสังคมจึงเปนตัวแบบ  
ที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบ การสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือ การสรางและเลือกตัวแบบที่ดีใหเด็ก   
ไดสังเกต สําหรับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรม 

 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 
กลาววา การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา
ดังตอไปน้ี 
 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสถาบันศาสนา
ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ 
 2. โรงเรียนไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 
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 3. ศูนยการเรียนไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สถาบัน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบัน13และการให
ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 ฟรอยด (Freud) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาไดกลาววา “วัยเร่ิมตนของชีวิตมนุษย คือ ระยะ 5 แรก 
ของอายุ ประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับในตอนตนๆ จะมีอิทธิพลตอชีวิต14 
 แนวคิดของเฮอรลอด (Hurlock) กลาวา วัยเด็กนับวาเปนวัยแหงวิกฤตกาลในการพัฒนา
บุคลิกภาพเปนระยะสรางพ้ืนฐานจิตใจวัยผูใหญตอไป บุคลิกภาพในวัยผูใหญแมจะมีความแตกตางไป
จากวัยเด็กมากเทาใดก็ตาม จะเปนความแตกตางที่ถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก ซึ่งสอดคลองกับ    
ทีส่ปนทอลล (Spinthall) กลาววาในชวง 5 ปแรกของมนุษยเปนชวงวิกฤตของชีวิตเปนระยะสําคัญที่สุด
ในการวางรากฐานของบุคลิกภาพ15 
 ดุย (Dewey) กลาววาการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย คือ การทําใหทุกคนที่จิตสํานึกทางสังคม
เด็กจะถูกสถานการณทางสังคมกระตุนใหคอยๆลดการกระทําและความรูสึกที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
และเพ่ิมการกระทําและความรูสึกเพ่ือสังคมที่เขาอยู การศึกษาน้ีจึงเปนกระบวนการทางสังคมที่ปลุกเรา
ความรูสึกนึกคิด โรงเรียนจึงเปนชีวิตในชุมชนท่ีเด็กไดมีโอกาสแบงปนเสียสละ16 
 เยาวพา เดชะคุปต กลาวถึง การศึกษาระดับอนุบาลมีจุดประสงคที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
พัฒนาการที่มนุษย มีพัฒนาการตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการดานทางรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา จะมีความสัมพันธและพัฒนาตอเนื่องเปนขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน 
การจัดการดานการศึกษาจึงมีรายละเอียดแหงการพัฒนาดังนี้ 
 1. ดานรางกาย 
  1.1 มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เด็กไทยจะตองไดรับการเลี้ยงดูจากแมใหไดบริโภค
อาหารท่ีสวนถูกสวนตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงตอนปลายของปฐมวัย เพ่ือใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
และมีการพัฒนาการดานรางกายตามวัยเพ่ิมมากข้ึนในแตละป 
  1.2 มีสขุภาพพลานามัยดี เด็กไทยจะตองไดรับการดูแล รักษา และปองกันโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ในวัยเด็กโดยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆครบตามเกณฑและไดรับอาหารเสริมที่เพียงพอ
ตอการเจริญเติบโตทางรางกาย โดยเฉพาะนมและอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑนม 
  1.3 รูปรางสมสัดสวน เด็กไทยจะตองมีรางกายสมสวนตามวัยและเกณฑมาตรฐานสากล 
ไมอวนเกินไปไมผอมเกินไป และไมแคระแกรน จะตองมีรางกายและทรวดทรงดีและเหมาะสม       
โดยไดรับการฝกฝนอบรมใหรูจักบริโภคอาหารที่ถูกสวน และพอดีกับความตองการของรางกาย 
__________________________ 
 13ศรีเรือน แกวกังวาน, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย : แนวคิดเชิงทฤษฎีวัยเด็ก
ตอนกลาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทบาลัยธรรมศาสตร, 2549), 36. 
 14Sigmull Freud, Early childhood education (New York : Carnegie Carporation 
of New York, 1996), 66. 
 15David E. Hurlock, Learning for child (New York : Ballantine Books, 2004), 12. 
 16John Dewey, Child centered (London : Wadsworth Publishing Company, 2003), 11. 
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  1.4 มีรางกายสะอาด เด็กไทยจะตองมีรางกายสะอาด โดยไดรับการอบรมสั่งสอนใหมี
สุขนิสัยในการรักษาความสะอาดท่ัวทั้งรางกาย ตั้งแตศีรษะลงไปถึงแขนขา มือและเทา และมีวิธีรักษา
ปองกันรางกายของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ 
  1.5 มีการแตงกายสะอาด เด็กไทยจะตองรูจักแตงตัวดี สะอาดเรียบรอยและไดรับการ
อบรมส่ังสอนใหรูจักดูแล และรักษาเคร่ืองแตงกายของตนเองใหสะอาดเรียบรอยเสมอ 
  1.6 มีความคลองแคลววองไว เด็กไทยจะตองเปนคนคลองแคลววองไว ไมเฉื่อยชา ทั้งนี้
จะตองมีพ้ืนฐานมาจากการมีรางกายแข็งแรงสมบูรณมีสุขภาพพลานามัยดีและไดรับการฝกอบรม
ทางดานการเคล่ือนไหวทางรางกายและกลามเนื้อทุกสวน 
 2. ดานสติปญญา 
  2.1 มีสติปญญาดี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมใหมีการพัฒนาทางดานสมองต้ังแต 
ปแรกของชีวิตจากพอแมและผูเลี้ยงดูอ่ืนๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการมีสติปญญาดี โดยเฉพาะทางดาน
การคิดเกี่ยวกับตัวเลขที่เปนการฝกสมอง และดานภาษาที่เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารและ
คําศัพท เพื่อเปนพ้ืนฐานภาษาในการเสาะแสวงหาความรูจากการอานในวัยตอไป เพราะสมองมนุษย
จะพัฒนาไดมากที่สุดในชวงหาปแรกของชีวิต 
  2.2 มีความเกงหลายดาน ความเกงของมนุษยที่ยอมรับกันมีอยางนอย ไดแก ดานการเรียน 
ดานการคิดสรางสรรค ดานศิลปะดนตรี ดานศิลปะการแสดงและพลศึกษาดานการเปนผูนํา และดาน
สังคม 
  2.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เด็กไทยจะตองไดรับการสงเสริมและฝกอบรมโดยการ
เลี้ยงดูใหเปนผูมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคฝกใหรูจักคิดในหลายรูปแบบและหลายวิธี  และ        
คิดกวางไกลหรือคิดเปนอเนกนัย จากกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันเพ่ือเปนพื้นฐานของการเปนคน  
คิดกาวไกล เปนนักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐคิดคนในเรื่องตางๆ เมื่อเปนผูใหญ 
  2.4 มีเหตุผล เด็กไทยตองไดรับการเลี้ยงดูและฝกอบรมใหเปนคนมีเหตุผลและมีความคิด
เปนวิทยาศาสตรตั้งแตยังเด็กในวัยปฐมวัยซึ่งจะเปนพ้ืนฐานของคุณลักษณะอ่ืนๆ เมื่อโตเปนผูใหญ   
ในสังคมประชาธิปไตย 
 3. ดานอารมณ 
  3.1 มีความมั่นคงทางอารมณเด็กไทยจะตองเปนผูมีอารมณมั่นคงไมเปนคนอารมณ
ฉุนเฉียว กาวราว โกรธแคน และอาฆาตผูอ่ืน คุณลักษณะน้ีจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม
และผูปกครองหรือผูเลี้ยงดูดวยความรักและความอบอุนและความมีเมตตากรุณาตั้งแตเปนเด็กปฐมวัย
  3.2 ราเริงและย้ิมแยมแจมใส เด็กไทยจะตองเปนคนสดชื่น ราเริง และมีหนาตายิ้มแยม
แจมใส ทั้งนี้จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดูใหมีคุณลักษณะในขออ่ืนๆ ที่กลาวไปแลวในดานอ่ืน
โดยเฉพาะดานรางกายจะตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณและมีสุขภาพพลานามัยดีและไมมีโรคภัยไข
เจ็บจึงจะเปนคนราเริงและยิ้มแยมแจมใสได 
  3.3 กระตือรือรนและใฝรู เด็กไทยจะตองไดรับการอบรมเล้ียงดูใหเปนคนอยากรู อยากเห็น
และมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรูและประสบการณใหม  ๆ ซึ่งคุณลักษณะขอนี้
จะตองไดรับการปลูกฝงและอบรมมาต้ังแตเมื่อเริ่มพูดได และรูคําศัพทมากพอที่จะสื่อความหมายและ
ซักถามได 
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  3.4 มีความขยันหม่ันเพียร เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมไมใหเปนคนที่เกียจคราน
และนอนตื่นสายตองฝกอบรมใหเปนคนขยันหมั่นเพียร ในหนาที่ของตนเองในชีวิตประจําวันตั้งแต
ปฐมวัย ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะนี้เมื่อโตเปนผูใหญ 
  3.5 มีความอดทน เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมสั่งสอนใหเปนคนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการทํางานและทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะตอง
ไดรับการอบรมส่ังสอนใหรูจักความเปนระเบียบเรียบรอยต้ังแตเด็กจากผูใหญโดยเฉพาะจากแม 
 4. ดานสังคม 
  4.1 มีมารยาทดีเด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหเปนผูมีมารยาทดี      
รูจักปฏิบัติตนและแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมเม่ืออยูตอหนาผูอื่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
  4.2 มีสัมมาคารวะ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักออนนอมถอมตน 
รูจักเคารพผูใหญหรือผูมีอาวุโสกวาตามมารยาทและวัฒนธรรมของไทย 
  4.3 มีจิตใจโอบออมอารี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักแบงปน
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และโอบออมอารีตอผูอ่ืน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็กในปฐมวัย 
  4.4 มีจิตเมตตา เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหมีจิตใจเมตตาสงสาร 
ตอสัตวและเพ่ือนมนุษยผูตกทุกขไดยากใหรูจริงใหรูจักรักและเอ็นดูสัตวเลี้ยงในบานและสัตวที่อยู 
ตามธรรมชาติในสภาพแวดลอม ซึ่งคุณลักษณะน้ีจะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตเปนเด็กปฐมวัยจึงจะมี 
คุณลักษณนี้เมื่อโตเปนผูใหญ 
  4.5 มีอารมณขันตามวัย เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและมีโอกาสฝกการมีอารมณขัน
ตามวัย และมีโอกาสผอนคลายอารมณจากการเลน การมีกิจกรรมการเลนกับผูอ่ืนในรุนราวคราว
เดียวกันหรือตางวัยกัน เพ่ือจะกลายเปนคนมีอารมณขัน เยือกเย็นและไมเครงเครียดจนเกินไป 
  4.6 มีวินัยตนเอง เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักเคารพในกฎกติกา 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ เริ่มตั้งแตกฎระเบียบของบาน เชน การรับประทานอาหาร การเขานอน
และการตื่นนอน การทํากิจกรรมเกี่ยวกับหนาที่ในชีวิตประจําวันและสุขนิสัยตางๆ ซึ่งคุณลักษณะน้ี
จะตองเร่ิมตนจากบานและไดรับการปลูกฝง และเห็นตัวอยางที่ดีจากพอแมและสมาชิกอ่ืนในบาน 
และผูใหญอ่ืนที่เด็กเก่ียวของ 
  4.7 รูจักหนาที่และสิทธิ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักหนาที่ของ
เด็กตามวัย และมีการพัฒนาหนาที่ขึ้นเร่ือยๆ และรูจักสิทธิที่ตามมาของหนาที่นั้นๆ ตั้งแตยังเปนเด็ก
ปฐมวัย เชน หนาที่ในการดูแลรางกายและเครื่องใชของตนเอง หนาที่ในการเหลือและรับใชพอแมใน
งานบาน และหนาที่อ่ืนๆ ตอกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ ของบานและสังคม 
  4.8 มีความเปนไทย เด็กไทยจะตองไดรับการอบรมและส่ังสอนใหมีความเปนไทย      
รูจักปฏิบัติใหเหมาะสมกับความเปนไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและ     
มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งมีคุณลักษณะนี้จะตองไดรับการปลูกฝงและ          
เห็นตัวอยางที่ดีงามจากพอแมและสมาชิกอ่ืนในบานตั้งแตเปนเด็กปฐมวัย17 
__________________________ 
 17เยาวพา เดชะคุปต, การจัดการดานการศึกษาระดับอนุบาล (กรุงเทพ ฯ : สหายบล็อก
และการพิมพ, 2546), 14. 
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 นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดใหความหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยไว ดังนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความหมายที่เปนสากลจะหมายถึงการจัด
การศึกษาในลักษณะการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กแรกเกิด - 5 ป 
กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา18 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิด - 5 ป ใหมีพัฒนาการทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนรูและสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความเปนมนุษย        
ที่สมบูรณ19 
 จากความหมาย ดังกลาว แสดงใหเห็นการระบุถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย      
ในความเขาใจท่ีตรงกันใน 3 ประเด็น คือความหมายดานอายุของผูรับการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยตั้งแต
แรกเกิด - 5 ป ความหมายดานเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาเด็กในทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัยความหมายดานรูปแบบของการจัด
การศึกษา คือ การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเตรียมความพรอมซึ่งจากความหมายดังกลาว         
จึงถือเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู     
อยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของ
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ คือสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการ ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภทยึดหลักการอบรมเล้ียงดูใหการศึกษาที่เนนเด็ก 
เปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม  
และวัฒนธรรมไทยพัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยจัดประสบการณ 
การเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก20 
  แนวคิดเรื่องการบริหารการศึกษามีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการบริหารจัดการ การบริหาร
การศึกษา (Education Administration) เปนการบริหารกิจการตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการให
การศึกษาแกเด็กหรือประชาชน ซึ่งมีนักศึกษาไดใหความหมายแตละทัศนะดังนี้ คือ อยางใดอยางหน่ึง 
ใหสําเร็จดวยความรวมแรงรวมใจดังกลาว จะสามารถทําใหเกิดวัตถุประสงค อันเดียวกันในระหวาง 
 
 
 
__________________________ 
 18สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการดําเนินงานศูนยปฐมวัยตนแบบ
(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 1. 
 19กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา ลาดพราว, 2546), 1. 
 20นันทิยา นอยจันทร, การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (นครปฐม : นิตินัย, 2548), 91. 
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องคการและสมาชิก ความเต็มใจของสมาชิกจะทําใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น           
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การติดตอสื่อสาร เพ่ือความเขาใจในวัตถุประสงคสูแนวทางการปฏิบัติการโนมนาว
จิตใจเปนการจูงใจทางจิตมากกวาการจูงใจทางดานวัตถุ ควรมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไวใน
องคการ มีการสงเสริมและโนมนาวจิตใจใหคนสามารถปฏิบัติงานอยางดี และมีการกําหนดเปาหมาย    
ในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน21 
 บานาด (Barnard) บิดาของการบริหาร เปนนักบริหารชาวอเมริกันซึ่งเคยเปนประธานของ
บริษัทอเมริกันเทเลโฟนแอนด (New Jersey Bell Telephone Company) กลาววา การบริหาร หมายถึง 
การดําเนินงานขององคการซ่ึงเปนระบบของการรวมแรงรวมใจ เพ่ือจะทํากิจกรรม 
 ดักเกอร (Drucker) กลาววา การบริหารหมายถึง ศิลปะในการทํางาน ใหบรรลุเปาหมาย
รวมกับผูอ่ืน22 
 ไซมอน (Simon) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกัน
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน23 
 ภิญโญ สาธร กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน เชน
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม และคุณธรรม รวมทั้งในดานสังคมโดยผานกระบวนการตางๆ 
ทั้งท่ีเปนระเบยีบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน24 
 นิรมล กิติกุล กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ 
พฤติกรรม และคุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมโดยกระบวนการตางๆ     
ที่อาศัยการควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคล เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่
ตนดําเนินชีวิตอยู25 
 
 
 
 
__________________________ 
 21Chester I. Barnard, School Leadership and management (London : Paul 
Chapman, 1997), 15. 
 22Peter F. Drucker, Instructional Leadership : A Learning – Centered Guide 
(The United States of America: Allyn & Bacon A person Education Company, 2006), 27. 
 23Herbert A. Simmon, Educational Administration (Singapore : McGraw - Hill 
Education, 2007). 
 24ภิญโญ สาธร, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท แอลวี.ที.เพรส 
จํากัด, 2548), 12. 
 25นิรมล กิติกุล , องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), 31. 
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 สมบูรณ พรรณนาภพ กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ของ
กลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงาม 
ในดานตาง ๆ  อยางเต็มที่ และเหมาะสมกับความแตกตางระหวางเอกทัตบุคคล เพ่ือใหเขาเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม26 
 จะเห็นไดวา ความหมายของการบริหารการศึกษาทั้งสามความหมายน้ีไดกลาวถึงขอความ    
ที่คลายๆกัน คือ 1) การดําเนินการของกลุมบุคคล 2) เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญ  
งอกงามในดานตางๆ และ 3) เพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ดังนั้น การบริหารการศึกษา จึงหมายถึง การดําเนินการของกลุมบุคคล เพ่ือพัฒนาสมาชิก
ของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ เพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมหรือกิจกรรมตางๆ      
ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน นับแตบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกัน กับความตองการของสังคม        
โดยกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตน 
ดําเนินชีวิตอยู 
 วิรัช สงวนวงศวาน ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารของฟาโยล  (Fayol)      
ไวดังนี้ 
 1. วางแผน (To Plan) คือการกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรและแนวทางการปฏิบัติงาน
ลวงหนา หรือการเลือกทางเลือกในการทํางานที่เห็นวาดีที่สุดจากหลายๆ ทางที่มีอยูซึ่งวางแผน       
จะเก่ียวของกับการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมตาง ๆ เปนสําคัญ 
 2. จัดองคการ (To Organize) คือการกําหนดโครงสรางหรือสวนงานยอยขององคการ      
วามีสวนอะไรบาง แตละสวนงานมีหนาที่ความรับผิดชอบใด และมีใครเปนผูปฏิบัติงานในสวนงานนั้นบาง 
 3. บังคับบัญชาสั่งการ (To Command) คือการออกคําสั่ง การมอบหมายงาน การจูงใจ 
การใชภาวะผูนํา และการส่ือสารเพื่อใหบุคคลตางๆ ในองคการปฏิบัติงานไปตามแผน 
 4. ประสานงาน (To Co-ordinate) คือการกระทําใด ๆ ก็ตามเพ่ือทําใหการปฏิบัติงานของ
สวนงานตาง ๆ ในองคการประสานสอดคลองกัน อาจจะเปนไปอยางมีแบบแผนหรือไมก็ตาม 
 5. ควบคุม (To Control) คือการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
และบุคคลตางๆ ในองคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานของแผนงาน          
ซึ่งจะมีการควบคุมทั้งดานเวลา ดานปริมาณ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน27 
 
 
 
 
__________________________ 
 26สมบูรณ พรรณนาภพ, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, 
2547), 14. 
 27วิรัช สงวนวงสวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนา 
การพิมพ, 2545), 36. 
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 สายหยุด ใจสําราญ ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ องคประกอบการบริหารของ กูลิคและเออรวิค 
(Gulick & Urwick) ไวดังนี้ องคประกอบและ บริหารมี 7 ขั้นตอน ซึ่งประมวลเปนคํายอวา “POSDCORB” 
(พอสดคอรบ) 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงานอะไรบาง  
ทีจ่ะตองทําตามลําดับ พรอมทั้งวางแนววิธีปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น  ๆกอนลงมือทํา 
 2. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเคาโครงของการบริหาร
โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวย
กําหนดลักษณะและวิธีการติดตอสัมพันธกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจที่สูงต่ําลดหล่ันกันไป 
 3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือเจาหนาที่ 
ทุกประเภทของหนวยงาน การบริหารงานดังกลาวรวมต้ังแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุ
แตงตั้ง  
 4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณา 
โดยรอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามดูและใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ ในฐานะผูบริหารเปนผูบังคับบัญชา
หนวยงาน 
 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย 
หรือตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ ๆ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ไมมีการซํ้าซอนหรือขัดแยงกันแตทุกหนวยงานประสานกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลักของ
องคการหรือหนวยงานใหญรวมกัน การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา 
หรือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง การเสนอรายงานทําใหผูบังคับบัญชาทราบ
ความกาวหนาของหนวยงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในขณะเดียวกัน 
การเสนอรายงานใหผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชาไดทราบดวย จะเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน
และเปนการบํารุงขวัญไปในตัวการเสนอรายงานจําเปนตองมีการบันทึกหลักฐาน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานไวเปนระยะ ๆ มีการวินิจฉัยประเมินผลการตรวจสอบเปนระยะ ๆ จึงจะสามารถทํางานได
ถูกตองและรัดกุมสมบูรณ 
 6. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือ
โครงการใชจายเงิน การบัญชีและควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม28 
 พิบูล ทีปะปาน ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารของสมาคมผูบริหารการศึกษา 
แหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration : AAA)29 ไวดังนี้ 
 
 
 
 
__________________________ 
 28สายหยุด ใจสําราญ, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต, 2549), 26. 
 29พิบูล ทีปะปาน, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรการพิมพ, 2546), 47. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

15 
 

 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดสรรทรัพยากรการบริหาร (Allocation) 
 3. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) 
 4. การประสานงาน (Coordinating) 
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
  เซียรส (Sears) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบการบริหารไว30 ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดหนวยงาน (Organizting) 
 3. การอํานวยการ (Directing) 
 4. การประสานงาน (Coordinating) 
 5. การควบคุม (Controlling) 
 เห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกลาวมาแลว มีความแตกตางกันบาง 
แตละแนวคิดตางก็มุงเสนอขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกลาวมาแลว มีความแตกตางกันบาง แตละแนวคิด
ก็มุงเสนอขั้นตอนกระบวนการท่ีจะใหครอบคลุมภารกิจของการบริหารทั้งหมดเชนกัน เพียงแต      
การจัดลําดับความสําคัญผิดแผกกันไปบางตามทัศนะ เพ่ือประโยชนสูงสุดทางการศึกษาและเปนแนว
เปรียบเทียบ กระบวนการบริหารการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดหนวยงาน (Organizting) 
 3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 
 4. การประสานงาน (Coordinating) 
 5. การควบคุม (Controlling) 
 ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเชื่อวาเด็กมีสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพในการเรียนมีอิสระ      
ในการทํากิจกรรม สํารวจโลกสําหรับตัวเขาเอง และเรียกรองสิทธิในการท่ีจะมีสภาพการทํางาน      
ที่เหมาะสม มีวิธีการควบคุมตนเองใหทํางานไดสําเร็จ เรียนรูที่จะรับผิดชอบตอตนเองเปนเบื้องแรก 
และตอสภาพการณตางๆ ที่ชวยใหคนพบตนเองและมีพัฒนาการดานตางๆ ไดแก 
  1) พัฒนาการการเรียนรูในการทํางาน ดวยตนเองอยางมีความรับผิดชอบในการที่จะควบคุม
ตนเองใหทํางานไดสําเร็จ 
 2) พัฒนาการดานสังคม ดวยความรูในการมีชีวิตสังคมที่แทจริงในหองเรียน รูบทบาทและ
หนาที่ในการเปนสมาชิกกลุม รูจักชวยดูแลสิ่งแวดลอม ทักษะทางสังคม จะไดรับการพัฒนาตามวั ย 
และมีวินัยในตนเอง 
   3) พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ ดวยการเปนผูที่มีจิตใจท่ีสงบ มีสมาธิในการทํางาน 
รูจักควบคุมตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่น และรูจักการรอคอยโอกาสของตนเองมีอารมณท่ีเหมาะสม 
 
__________________________ 
 30Jesse B. Sears, Strategic Management in Action (New Jersy : Prentice-Hall, 
2004), 41. 
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 4) พัฒนาการทางดานสติปญญา ดวยการรูจักแยกแยะ มีความคิดริเริ่ม การรูจักตัดสินใจ 
และแกปญหาทางเลือกอยางอิสระ 
  5) พัฒนาการทางดานรางกาย ทักษะกลไก จะไดรับการดูแล และพัฒนาทั้งกลามเน้ือเล็ก 
กลามเนื้อใหญ และสมดุลของรางกาย รวมถึงการดูแลระวังรักษาสุขภาพใหรางกายเจริญเติบโตอยาง
ถูกสุขลักษณะ และมีสุขนิสัยที่ดีในการทํากิจวัตรประจําวัน 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานของไลเคอรท (Rensisi Likert) ไดใหความหมายของการบริหาร 
คือ กระบวนการของสังคมอยางหน่ึง ที่เกิดขึ้นกับกลุมคนกลุมหนึ่ง ที่เขามารวมกันเพ่ือทํากิจกรรม
อยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวเปนการกระทําที่เกี่ยวของกับ  
การดําเนินการ กระตุนหรือยั่วยุใหเกิดการกระทําการควบคุมและการทําใหเกิดการรวมกันเขาเปน
หนึ่งเดียวกันอยางมีระบบหรืออยางไมมีแบบแผน ทั้งในดานของบุคคลและดานวัตถุ31 
 ฟาโย (Fayol) ไดกําหนดนิยามของการบริหารไววา ความคิดริเริ่ม การวางแผน การจัดการ
ในองคกร การกระตุน การส่ือสารและการควบคุมเปนสิ่งจําเปนและจะตองเนนในหลักการบริหาร 
หลักการหรือรากฐานเบ้ืองตนที่เปนความจริงที่เกี่ยวของกับการจัดองคกร หลักการบริหารควรเร่ิมตน
ดวยการจ้ีลงที่จุดของการวิจัยและตองมองทฤษฎีควบคูกับการบริหารเสมอ กระบวนการบริหารเปน
กระบวนการศิลปะ ซึ่งจะเกี่ยวของกับหลักการของการจัดการบริหาร เมื่อกําหนดหลักการในการ
บริหารที่ดีไวแลวก็สามารถท่ีจะนําเอามาปฏิบัติใหไดกับองคกร 
 ชไมมน ศรีสุรักษ ไดเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยไววา คือความ
พยายามท่ีจะดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ดานศูนยเด็กเล็ก คร ูหลักสูตร เด็ก วัสดุอุปกรณทาง
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีผลผลิตคือผูเรียนที่เปน
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพที่สุด การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพ่ือใหสถานศึกษาปฐมวัยดําเนินงานอยางมีระบบตรงตามเปาหมายชวยใหใชทรัพยากรอยาง
ประสิทธิภาพและประหยัดทั้งกําลังคน วัสดุอุปกรณ และเวลา หนาที่ของผูบริหารในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยควรบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใชสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนฐาน  (School Based 
Management) ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจ การมีสวน และรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น แนวการบริหารโดยใชโรงเรียน     
เปนฐานนั้นมีที่ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมาย32 
 
 
 
 
__________________________ 
 31Rensisi Likert and others, อางถึงใน วัชระ ภาโนชิต, “แนวคิดทฤษฎีการบริหารงาน 
การถายโอนการจัดการศึกษาใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), 42-49. 
 32เอกสารเวทีเสวนา, “การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน,” การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาเมืองอยางย่ังยืนในประเทศไทย 6,7 (มีนาคม 2554) : 20-22. 
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 อีกทั้ง แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตในตางประเทศ เชน ของมหาวิทยาลัยชิคาโก 
University of Chicago Laboratory School เริ่มตนจากการท่ีมีเด็กนักเรียน 1,700 คน เริ่มตั้งแต
ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 เด็กนักเรียน จาก Metropolitan Chicago โรงเรียนมีผลสถิติการสอบ
เขามหาวิทยาลัยจํานวนมาก นักเรียนมีความรูโดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 
โปรแกรมการศึกษามีความเขมงวดแตก็ยังคงใหความสนใจในการพัฒนาบุคลิกลักษณะในเร่ือง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต โรงเรียนสาธิตเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ที่มีนักเรียนซ่ึงมาจากพ้ืนฐาน ที่หลากหลาย เชื่อวาโรงเรียนสาธิตตองการท่ีจะใหมีประสบการณ
เพ่ือที่จะเกิดความพึงพอใจกับอนาคตของเด็กและครอบครัวที่มาเยี่ยมโรงเรียน ดังนี้ 
 1. พิจารณาการใหบริการสําหรับนักเรียนโดยการมีการเรียนท่ีแตกตาง 
 2. มีความสมบูรณแบบในการประเมินตนเองท่ีนาเชื่อถือ 
 3. พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน 
 4. ดําเนินการพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก จัดประสบการณโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ            
มีการศึกษาท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของชุมชน วิเคราะหผูเรียนตามความตองการของเด็กแตละคน
ตามข้ันพัฒนาการ ตามความสนใจ โรงเรียนจะตองชวยนักเรียนแตละคนใหเรียนรูในการคิดมีทักษะ
การคิดและความคิดสรางสรรคพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬามุงผลสัมฤทธิ์ในดาน
อารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดีใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรมรับผิดชอบ   
ตอตนเองและชุมชนพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตในการดําเนินงานโรงเรียนตามพันธกิจตามแนวคิด
ของดิวอี้ เพ่ือมุงม่ันในการเปนโรงเรียนที่เปนตนแบบทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด 
 นักเรียนตองมีการเรียนรูเพ่ือการเลนและเลนเพ่ือการเรียนรู ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอม
ของหองเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีการอาน เรียนรูศิลปะ การเลนเกม และดนตรี เพ่ือเปนการ
พัฒนาการทางสติปญญา และทักษะทางสังคม หองเรียนแตละหองรับนักเรียนไดสูงสุด 22 คน ตอครู 
1 คน และครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรู นิทาน ภาพวาด กิจกรรมศิลปะสรางสรรค การเลน
ดนตรีและการสํารวจโลกรอบๆ ตัวนักเรียน เมื่อนักเรียนเริ่มเขาสูชั้นอนุบาล กิจกรรมในหองเรียน    
จะมีการอภิปราย สนทนาและแสดงความคิดของตนเองเร่ิมมีการสํารวจคนควาสังเกตสัตวเลี้ยงและพืชตางๆ 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตตองมีการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความภูมิใจ 
เห็นคุณคาของตนเอง นักเรียนตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะและการตระหนักเกี่ยวกับ
สังคมในระหวางวันนักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กิจกรรมกลุมเล็ก กิจกรรม
รายบุคคล เรียนรูการนําเสนอความคิด ความรูสึกการวางแผนและการรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ชิคาโก มีจํานวนคณะกรรมการบริหาร 
24 คน ซึ่งดํารงตําแหนงคณบดี จากคณะวิชาตางๆ เชน คณะนิติศาสตร ภาษาศาสตร แพทยศาสตร 
บริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 คน33 
__________________________ 
 33University Of Chicago Laboratory School, accessed 26 December 2008. 
Available from http://www.uaf.edu. 
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 แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยออเรนท โคช (The Early Childhood 
Lab School of Orange Coast Collenge)  
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย แหงมหาวิทยาลัยออเรนท โคช เปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของ
ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช มีจุดมุงหมาย เพ่ือเปนโรงเรียนสาธิตในการ
บริการนักศึกษา ไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพ่ือที่จะกาวสูการเปนครูของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และครูปฐมวัย ตองไดรับการสรรหาคัดเลือก 
เนื่องจากตองเปนผูที่มีศักยภาพ พ้ืนฐานดานการศึกษาท่ีดี และมีประสบการณทางดานการศึกษา
ปฐมวัยพวกเขาตองแสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน ในการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ และเด็กในเชิงสรางสรรค 
เนื่องจากผูปกครองตองมีการสังเกตการณนักเรียน การสอนของครู ซึ่งครูควรมีเวลาท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ทุกคนตองมีศักยภาพสูงในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กใหความอบอุน และทะนุถนอมนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนแตละคนไดรับการสงเสริม
พัฒนาการ 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ของวิทยาลัยออเรนท โคช ไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
ปฐมวัยนานาชาติ (NAEYC,s National Academy of Early Childhood) ซึ่งมีคุณภาพสูงในการ
ไดรับการรับรองจาก NAEYC โรงเรียนควรดําเนินการใหเห็นสิ่งตางๆ ดังนี้ 
 1. ปฏิสัมพันธที่อบอุน นุมนวล ระหวางครูและนักเรียน 
 2. บริหารโรงเรียน และ ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน 
 3. พัฒนาความเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาปฐมวัย 
 4. ผูใหญตองมีการตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 5. เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 6. วางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับ ขั้นพัฒนาการของนักเรียนโดยมีกิจกรรม
การเลนบล็อก วาดภาพ การอานนิทาน เลานิทาน การแตงตัวตุกตา และกิจกรรมการเลนกลางแจง 
 7. จัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ 
 8. จัดบริการทางดานโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก 
 9. มีการติดตอสื่อสาร 2 ทางกับผูปกครองที่มาเยือนโรงเรียนเปนปกติ กิจวัตร 
 10. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด (The Early Childhood 
Center Lab School of Colorado State University) โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ตปฐ มวั ย แห ง วิ ท ย าลั ย    
โคโลราโด สเตท อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการพัฒนามนุษยและการศึกษาสําหรับครอบครัว 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัย โคโลราโด สเตท มีการจัดโปรแกรมการศึกษา เพ่ือที่จะสงเสริม
ความคิดตอตนเองในเชิงบวก เพ่ือการเคารพนับถือตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคลของ
นักเรียน โรงเรียนไดมีการวินิจฉัย แนวทางสําหรับสงเสริม ชวยเหลือครอบครัว คือ จัดประสบการณ
การศึกษาท่ีมีความหมายสําหรับเด็กในการวางแผนท่ีจะจัดเตรียมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาการ
ดานตางๆ คือ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ สติปญญา รวมทั้งการเจริญเติบโตของ
เด็กแตละคน มีการจัดการเลนเพ่ือการเรียนรู โดยไมบล็อก ศิลปะ ดนตรี การเตรียมดานโภชนาการที่ดี 
การแสดง การละคร การเลนน้ํา การเลนทราย การสังเกต ปรากฏการณทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
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ตางๆ เหลานี้ คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนควรมีการกระตุนใหนักเรียนแสดงออก 
และมีการรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน การศึกษาในระดับปฐมวัย นักเรียนควรพัฒนาสงเสริม
สุขภาพอนามัย ความเปนตัวตน ความรับผิดชอบ การเรียนรู การแกปญหาและทักษะการตัดสินใจ 
 1. จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการใหเขา
มาศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน 
 2. การบริการ - จัดบริการตามความตองการของนักเรียน และครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน 
และครึ่งวัน 
 3. การวิจัย - ดําเนินการวิจัย ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทางและหลักเกณฑ 
ในการจัดการศึกษารวมมือกันกับโรงเรียนสาธิต โดยการบริจาคชวยเหลือ การแบงปนวัฒนธรรม 
เสนอแนวความคิดตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน หองเรียน เพ่ือเสนอแนะ 
การดําเนินงานของโรงเรียนดวย 

 แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ
(Waldorf Education) ผูกอตั้งนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ คือ รูดอรฟ สไตเนอร 
นักปรัชญาผูกอตั้งการศึกษาวอลดอรฟ เกิดเมื่อป ค.ศ.1861 ในฮังการี การศึกษาของเขาในชวงตน 
คือ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผลงานเขียนในระยะแรกเก่ียวกับปรัชญาของคานท (Kant) ตอมา
เขาไดศึกษาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ปรัชญา และ วรรณคดี และศึกษาผลงานของเกอเธอ อยางลึกซ้ึง 
จนสามารถเปนบรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตรของเกอเธอและชิลเลอรนักปรัชญาชาว
เยอรมันที่มีชื่อเสียง สไตเนอร พัฒนาปรัชญาของเขาตอมาอีก วิทยานิพนธปริญญาเอกของเขาเปน
เรื่องทฤษฎีวาดวยความรู ผลงานชิ้นสําคัญในชีวิต ของเขาไดรับการตีพิมพในชื่อ The phiiosphy of 
Freedom ซึ่งแปลวาปรัชญาแหงความเปนอิสระและการหลุดพน 
 ทฤษฏีการจูงใจวาดวย EGR ของแอลเดอรเฟอร (Alderfer) เปนองคประกอบหน่ึงที่มีสวน
ในการบริหารจัดการในองคกร ทฤษฎีการจูงใจ EGR โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว 
(Maslow) โดยตรง อัลเดอรเฟอร สรางจุดเดนที่ตางจาก มาสโลว โดยแบงความตองการของมนุษย
เปน 3 ประเภท ที่ตรงกับความเปนจริง ความตองการของมนุษยซึ่งประกอบดวย 1) E (Existence) 
เปนความตองการอยูรอด ความตองการดํารงชีวิต 2) R (Relatedness) เปนความตองการมีความสัมพันธ
ทางสังคมสัมพันธภาพกับผูอ่ืน และ 3) G (Growth) เปนความตองการความกาวหนา การเจริญเติบโต 
มีรายละเอียดแตละประเภท ดังนี้  
 E – ความตองการอยูรอด ความตองการดํารงชีวิต เปนความตองการปจจัย 4 คือ    
ความตองการ ทางดานรางกาย ไดแก อาหาร เครื่องใช เสื้อผา บานที่อยู และยารักษาโรค สําหรับ
การดํารงชีวิตเปนการทํางานเพ่ือตองการส่ิงตอบแทน เชน รายได เงินเดือน คาจางเงิน ผลประโยชน         
มีตําแหนงหนาที่การงานดี และมีความปลอดภัย 
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 R – ความสัมพันธทางสังคม สัมพันธภาพกับผูอ่ืน เปนเร่ืองของความตองการทุกชนิด   
ที่มีความหมายและความสําคัญ โดยมนุษยจะมีความสัมพันธกับสังคม ทั้งที่บาน ในที่ทํางานของ
องคการของเราตองการผูนํา ตองการหัวหนา ในขณะที่ตนเองจะเปนผูตามที่ดี โดยมีสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนรวมงาน ระหวางบุคคลในองคการ เพ่ือสงเสริม ความมั่นคง ความมั่นใจ ความสบายใจ การยอมรับ
ทางสังคม และไดรับยกยองจากคนรอบขาง ในสังคมท่ีตนเองยอมรับ  
  G – ความตองการความกาวหนา  ความเจริญเติบโต  เปนความตองการท่ีเกิดขึ้น         
เพ่ือความเจริญเติบโต ความกาวหนาของผูที่ทํางานเปนความตองการท่ีสามารถเร่ิมงาน และสามารถ
ตอสูเพ่ือพัฒนาความรู และกอใหเกิดการเติบโต มีความสามารถ มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
โดยมีความหวังวา จะไดรับความสําเร็จทางจิตใจ หนาที่การงานของตนเองตอไปในอนาคต  
  ขอสมมติฐานของทฤษฎี ERG สรุปไดเปน 3 ประการ คือ 1) ความตองการ การตอบสนอง 
(Need satisfaction) เปนความตองการระดับที่ไดรับการตอบสนองต่ํา ซึ่งมีความตองการมาก เชน 
พนักงานท่ีทํางานมาก ไดเงินคาตอบแทนนอย ก็ตองการเงินมากตามขึ้นมาดวย 2) ขนาดของความ
ตองการ (Desire strength) เมื่อคนเรามีความพรอมแลว ในเรื่องปจจัยสี่ สิ่งที่ตองการตอไป หรือ
ตองการมากข้ึนก็คือ ความม่ันคง ความยั่งยืน ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน มากขึ้นตามมาดวย 
3) ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนอง (Need frustration) เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดยาก และอยูสูงสุด
พนักงานบางระดับไมสามารถ ปรับระดับ ขึ้นไปถึงได เขาเหลานั้นก็ตองหา ความตองการใหม     
ความสนใจใหม การตอบสนอง การยอมรับ จากสังคม ในระดับอ่ืนๆที่รองลงมาแทนท่ีเดิม34 
 แนวคิดการจัดการศึกษาในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน       
ในสถานประกอบการ และสรางมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนทํางานสําหรับคนไทยใหเปนที่ยอมรับ มีความ
เหมาะสมนําไปสูการปฏิบัติอยางแพรหลาย เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกาย อารมณ สังคม  
และจิตวิญญาณของคนทํางานในสถานประกอบการโดยเนนการบูรณการการเชื่อมโยง โดยมี "คน" 
เปนศูนยกลางสรางเครือขายที่ปรึกษาและผูตรวจประเมินโครงการที่มีความรูความเขาใจในระบบ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของคนทํางานในสถานประกอบการใหกระจายตัวอยูทั่วประเทศ          
การกําหนดมาตรฐานและทบทวนมาตรฐาน  ประโยชนที่ไดรับ 1) พนักงานมีสุขภาพท่ีดีขึ้นทั้ง 4 ดาน 
คือ กาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ 2) สถานประกอบการลดอัตราการขาด ลา มาสายของ
พนักงาน และลดอัตราการลาออกของจํานวนพนักงานลง รวมทั้งไดรับผลดีทางดานจํานวนผลผลิต    
ที่เพ่ิมมากข้ึน และจํานวนคารักษาพยาบาลที่ลดลง 3) ทําใหประเทศชาติมีจํานวนประชากรท่ีเขมแข็ง
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได35 
 
 
__________________________ 
 34Clayton Alderfer, ERG Theory (Existence, Relatedness, and Growth) 
Organizational Behavior and Human Performance?: An empirical test of a new 
theory of human needs, 1969 
 35กรมสวัสดิการแรงงาน, พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน, เขาถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.telco.mut.ac.th/coop/a-role-of-the-establishment.html 
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สิทธิประโยชนดานภาษีในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 
 การลดหยอนภาษีคาใชจายดานการศึกษา 
 ภาษีลดหยอนสําหรับคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษาในสถานประกอบการอางอิงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 8
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน
และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากร   
เพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด 2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ 
 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก
สถานศึกษาดังกลาว ผูมีหนาที่เสียภาษีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคล 
ตองไมนําคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนี้ไปหักเปนคาลดหยอน
สําหรับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร  
 การยกเวนภาษีเงินไดตามประมวลรัษฏากร เปนการยกเวนภาษีเงินไดในบางกรณีอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  187 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  3 (1)             
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2496 อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ      
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวในขอ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนสําหรับเงินได
เปนจํานวนสองเทาของรายจายที่บริจาค ไมวาจะไดจายเปนเงินหรือทรัพยสิน แตเมื่อรวมกับรายจาย
ที่จายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ
และรายจายที่จายเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ     
หรือสนามกีฬาของเอกชนท่ีเปดใหประชาชนใชเปนการทั่วไปโดยไมเก็บคาบริการใด ๆ หรือสนามเด็ก
เลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแลวตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอน      
หักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน และรายจายเพ่ือการศึกษาหรื อ   
เพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข   
ที่อธิบดีประกาศกําหนด36 

 

 
 
__________________________ 
 36“พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
541) ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 129 ตอนท่ี 74 ก” (8 สิงหาคม 2555) : 20-22. 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัย 
- มอนเตสซอร่ี (Maria Montessori) 
- วิทยาลัยออเรนทโคช (The Early 
Childhood Lab School of 
Orange Coast College) 
 - มหาวิทยาลัยชิคาโก (University 
of Chicago Laboratory School) 
- แหงวิทยาลัยโคโลราโด สเตท 
(The Early Childhood Center 
Lab School of Colorado State 
University) 
- การสอนแบบโครงการ (The 
Project Approach) ของเคทและ
ชารท (Katz and Chard) 
- การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(Whole Language) ของนิวแมน 
(Newman.J) 
- หลักสูตรไฮ/สโคป(High/Scope 
Curriculum) ของชวอรฮารท
(Schwehhart), วอลดอรฟ 
(Waldorf Education) ของสไตลเนือ 
(Steiner) 

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานประกอบการ 

- แนวคิดทฤษฏีการจัดการ 
(Theory of Management) 
ทฤษฎีการจูงใจ วาดวย EGR 
ของอัลเดอรเฟอร ( Alderfer)  
- หลักเกณฑและวิธีเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการของฟาโยล  
(Fayol)  
- แนวคิดการจัดการใน
องคกรของบานาด (Barnard) 
- แนวคิดการจัดการในการ
พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 

ทฤษฏีการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของ  
- เพียเจท (Piaget)  
- เปสตาลอสซี (Pestalozzi) 
- บรูเนอร (Bruner) 
- สกินเนอร (Skinner) 
- แบนดูรา (Bandura) 
- โคลเบอรก (Kothberg) 

- งานวิจั ยที่ เกี่ ยวของกับ
ปจจัยองคประกอบรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ  
- หนังสือวิชาการ เอกสาร 
สําคัญ  
 

- พระราชบัญญัติ การศึ กษา
แหงชาติ 2542 ราชกิจจานุเบกษา 
19 สิงหาคม  2542 หมวด  8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา (เพื่อการลดหยอน
ภาษีหรือยกเวนภาษีในสถาน
ประกอบการ)  
- มาตรฐานสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญั ติ โรงงาน   
พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551.  
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พ.ศ. 2546  
- ประมวลรัษฏากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฏากร (ฉบับที่ 541) 
พ.ศ. 2555 

- มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ป) ของ
สํานักงานรับรอง มาตรฐานและ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
(องคการมหาชน) 
- การจัดการคุณภาพท้ังระบบ 
( Total Quality Management : 
TQM)  
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ที่มา : Clayton Alderfer, ERG Theory (Existence, Relatedness, and Growth) Organizational 
Behavior and Human Performance? : An empirical test of a new theory of human 
needs", 1969. 
 : Esters, L.S., Esentials of child care and early education (Bonton : Pearson 
Education, 2004), 20-25.  
 : Goodman, Y.M., “Roots of the Whole Language Movement.” The 
Elementary School Journal. (1990): 56-62. 
 : Katz, L.and chard S., Engaging Children’s Mind: The project Approach 
(New Jersey : Ablex,1991), 44-58. 
 : Newman, J., Whole Langauge Theory in Use (New Hampshire Heineman 
Education Books, 1985), 113-118. 
 : Rudolf Steiner, The childs Changing Conseiousness and Walolf Education 
Anthroposphic Press (New York : Rudolf Steiner Press. London, 1988), 36-49. 
 : Schwehhart, L.J. High/Scope Curriculum (U.S.A. : Paper Presented in NAEYC 
Annual Conforence in Dallas Texas,1997), 46-59. 
 : The Early Childhood Lab school of Orange Coast College, accessed 14 January 
2008, Available from http://www.oranecoastcollege.edu 
 : The Early Childhood Center Lab school of Colorado State University, accessed 
21 December 2008. Available from http://www.colorado.edu 
 : University of Chicago Laboratory School, accessed 26 December 2008. Available 
from http://www.uaf.edu. 
 : กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ       
คุรุสภาลาดพราว, 2546), 30-31. 
 : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คูมือการดําเนินงานโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู,
(นนทบุรี : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 10-12. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ม.ป.ท., 
2546), 10-11. 
 : ประภาพรรณ และ สมโภชน เอียมสุภาษิต, ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิด
ทางการปฐมวัยศึกษา หนวยที่ 6-7 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 5-7.  
 : ภารดี อนันตนาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี : สํานักพิมพ
มนตรี จํากัด, 2552), 23.  
  : วิรัช สงวนวงสวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทไทย
วัฒนาการพิมพ, 2545), 36. 
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 : สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, “มาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (2 -5 ป) พ.ศ.2554 - 
2558,” 2,4 (กุมภาพันธ 2554) : 10-11. 
 : “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2542 หมวด 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา,” (มกราคม 2548) : 5-7. 
 : “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551,” (สิงหาคม 2553) : 10-15. 
 : “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535,” (ธันวาคม 2542) : 2-3.  
 : “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2540,” (เมษายน 2546) : 1-5. 
 : “ประกาศกฏกระทรวง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542,” (กรกฎาคม 2547) : 11-12. 
 : “ประมวลรัษฏากรวาดวยการยกเวนรัษฏากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ.2555,” (มิถุนายา 2555) : 11-12. 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่ตั้งอยูในเขต
สถานประกอบการ หรือจัดตั้งนอกบริเวณสถานประกอบการและอยูในความดูแลของสถาน
ประกอบการน้ันๆ โดยมีผูดูแลเด็กปฐมวัย มีคุณสมบัติ วุฒิทางการศึกษาระดับปฐมวัยหรือ           
จบการศึกษาอยางต่ําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และผานการฝกอบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามเกณฑมาตรฐาน 
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการผูวิจัยไดแบงกรอบในการศึกษาคนควาออกเปนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และสถานประกอบการ 
 
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 เพียเจท (Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ผูสรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาเพียเจท    
เชื่อวาคนเราทุกคนตั้งแตเกิดมามีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และโดยธรรมชาติแลว
มนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรมหรือเร่ิมกระทํากอน  นอกจากนี้เพียเจทถือวามนุษย เรามี       
แนวโนมพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม (Organization) และการปรับตัว 
(Adaptation)  
 การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตาง ๆ 
ภายใน เขาเปนระบบอยางตอเนื่องกันเปนระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ตราบที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพ่ืออยูในสภาพสมดุล 
การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 อยางคือ 1) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation) 
และ 2) การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accomodation) เมื่อเผชิญกับสิ่งแวดลอม 
 การซึมซาบหรือดูดซับประสบการณ เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ก็จะซึมซาบ  
หรือดูดซับประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา สวนการปรับโครงสราง        
ทางสติปญญา หมายถึง การเปล่ียนแบบโครงสรางของสติปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือ
ประสบการณใหม หรือเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม ตัวอยางเชน 
ความเขาใจความแตกตางระหวางเพศของเด็กที่มีอายุประมาณ 5-6 ป ถาถามเด็กวัยนี้วาเด็กหญิง
เด็กชายแตกตางกันหรือไม คําตอบท่ีไดจากเด็กก็คือ เด็กหญิงและเด็กชายแตกตางกันและเมื่อถาม
คําถามตอไปวาใหบอกความแตกตางของหญิงชายมา 3 อยาง คําถามนี้สวนมากเด็กตอบได 2 อยางคือ 
เด็กหญิงผมยาว เด็กชายผมสั้น เด็กหญิงสวมกระโปรง แตเด็กชายสวมกางเกง อยางไรก็ตาม  ถาเด็ก
วัยนี้เกิดพบเห็นเด็ก (หญิง) ผมยาวนุงกางเกงกําลังเลนตุกตาอยูสามารถจะบอกไดวาเด็กท่ีเขาเห็นเปน 
“เด็กหญิง” แสดงวา เด็กสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมและแปลความเขาใจเดิม    
ของเขาวา เด็กหญิงไมจําเปนจะตองนุงกระโปรงเสมอไป เด็กผูหญิงอาจจะนุงกางเกงได และเนื่องจาก
การปรับส่ิงแวดลอมเขาเปนความรูใหมโดยเปลี่ยนความเขาใจเดิมเชนนี้ เพียเจทเรียกวา การปรับโครงสราง
ทางสติปญญา  
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 เพียเจท ถือวาการพัฒนาสติปญญาของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้น เปลี่ยนแปลง      
ขามข้ันไมได โดยแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
  1. ขั้นเด็กแรกเกิด - 2 ขวบ เปนขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาความคิดกอนระยะเวลา   
ที่เด็กออนจะพูดและใชภาษาได สติปญญาความคิดของเด็กในวัยนี้แสดงออกโดยทางการกระทํา 
(Actions) เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาจะไมสามารถที่จะอธิบายได เพียเจท แบงขั้นออกเปนขั้นยอย 
6 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (0-1 เดือน) เปนวัยที่เด็กทารกใชพฤติกรรมรีเฟลกซ หรือโดย
ประสาทอัตโนมัติที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด เชน การดูด เปนตน และพยายามที่จะปรับใหเขากับ
สิ่งแวดลอม เชน ดูดนมจากนมของแม ดูดนมขวด เปนตน พฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นเพ่ือสนองตอบ   
ตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติ เปนพฤติกรรมไมเกิดจากการเรียนรู  2) ขั้นพัฒนาอวัยวะเคล่ือนไหวดาน
ประสบการณเบ้ืองตน (1-3 เดือน) วัยนี้ทารก มักจะแสดงพฤติกรรมงาย และทําซ้ําๆ กันโดยไมเบื่อ  
เชน กํามือเขาและเปดออกซ้ําๆกัน หรือคลําผาหมที่คลุมตัวซ้ําๆกัน เปนตน พฤติกรรมท่ีแสดง
ปราศจากจุดมุงหมายความสนใจของเด็ก  มักจะอยูที่ความเคล่ือนไหว  แตไมใชผลของความ  
เคลื่อนไหว 3) ขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจุดมุงหมาย (4-6 เดือน) เด็กทําพฤติกรรมซํ้า ๆ โดยมีความ
มุงหมายท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเขาเองเปนขั้นแรกท่ีเด็กทารกแสดง
พฤติกรรมโดยมีความตั้งใจหรือมีจุดมุงหมาย เด็กขั้นนี้จะเร่ิมทําพฤติกรรมซํ้า เพราะความสนใจในผล
ของพฤิตกรรมนั้น เปนตนวาเด็กจะเตะหรือกระตุกเทาเพ่ือจะใหตุกตาท่ีแขวนในเปลส่ันหรือ
เคลื่อนไหว หรือจะสั่นเครื่องเลน เพราะสนใจในเสียงที่เกิดจากการส่ัน 4) ขั้นพัฒนาการประสานของ
อวัยวะ (7-10 เดือน) ในขั้นนี้เด็กทารกเร่ิมท่ีจะแกปญหาอยางงาย ๆ เด็กทารกจะใชพฤติกรรมในอดีต
ที่ผานมาชวยในการแกปญหาเด็กวัยนี้จะสามารถหาของท่ีซอนไวได เปนตนวา อาจจะผลักหมอน   
เพ่ือจะเอาตุกตาท่ีซอนอยูตางกับเด็กที่อยูในขั้นที่ 3 ที่การผลักหมอนของเด็กเปนแตเพียงความสนใจ  
ที่เห็นหมอนเร่ิมลมลงไป หรืออาจกลาวไดวาเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับความมีตัวตนของวัตถุ (object 
permanence) ในข้ันนี้เด็กทารกเริ่มจะรูวาตนเองเปนอิสระ นอกจากน้ีเด็กจะสามารถที่จะแยกสิ่งที่ตน 
“ตองการ” และ “ไมตองการ” ออกจากกันและสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือเลียนการเคลื่อนไหวจาก
ผูอ่ืนพฤติกรรม ในข้ันน้ีมักจะเปนเครื่องมือที่จะใชชวยแกปญหาในส่ิงที่ตนอยากได  5) ขั้นพัฒนาการ
ความคิดริเริ่มแบบลองผิดลองถูก (11-18 เดือน) ในขั้นนี้เด็กเริ่มที่จะทดลองพฤติกรรมแบบถูกผิด    
ในขั้นนี้เด็กทารกมีความสนใจในผลของพฤติกรรมใหมๆ มักจะทดลองทําดูหลายๆแบบ และสนใจผล   
ที่เกิดข้ึน ขั้นนี้ตางกับขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจุดมุงหมาย (4-6 เดือน) ตรงที่เด็กทารกไมเพียงแต
สนใจจะทําซ้ํา แตเปลี่ยนแปลงใหเกิดความใหมอยูเรื่อยๆ พฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้เปนการทดลอง
สิ่งแวดลอมไมแตเพียงเพ่ือจะดูวาอะไรจะเกิดขึ้น แตมีความมุงหมาย มีความคิดริเริ่มในการแสดง
พฤติกรรม และ 6) การเริ่มตนของความคิด ขั้นพัฒนาโครงสรางสติปญญาเบื้องตน (18 เดือน - 2 ขวบ) 
พัฒนาการทางสติปญญาระดับนี้เปนระดับสุดทายของข้ันเด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ เด็กในวัยนี้สามารถ  
ที่จะประดิษฐวิธีใหม ๆ โดยใชความคิดในการแกปญหาเด็กสามารถท่ีจะเขาใจความสัมพันธระหวาง  
สิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง และสามารถที่จะคิดแกปญหาได ในขั้นนี้ถาเด็กพบปญหาใหมที่ตนประสบแตไมมี
วิธีการท่ีจะใชแกปญหามาแตกอน เด็กวัยน้ีจะรูจักประดิษฐวิธีการใหมขึ้นแตวิธีการที่ประดิษฐนั้น      
ไมเปนแต เพียงลองผิดลองถูกแตเปนวิธีการท่ีแสดงวาเด็กเร่ิมใชความคิดเด็กจะเริ่มเรียนรู  
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ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมและสามารถที่จะอนุมานความสัมพันธของเหตุและผลได เด็กในขั้นนี้
สามารถท่ีจะมีจินตนาการกอนที่จะเริ่มแสดงพฤติกรรม เด็กในข้ันนี้จะสามารถเลียนแบบพฤติกรรม
ของผูใหญโดยไมจําเปนตองเห็นตัวอยางแสดงจริงๆ แตเลียนแบบจากความจํา  
 2. ขั้นเด็กอายุ 18 เดือน - 7 ขวบ เด็กวัยนี้มีโครงสรางของสติปญญา (Structure) ที่จะใช
สัญลักษณแทนวัตถุสิ่งของที่อยูรอบ ๆ ตัวได หรือมีพัฒนาการทางดานภาษาเด็กวัยนี้จะเริ่มดวยการพูด
เปนประโยคและเรียนรูคําตาง ๆ เพ่ิมขึ้น เด็กจะรูจักคิดในใจ ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยูกับ      
การรับรูเปนสวนใหญ ไมสามารถที่จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้ง แตเปนขั้นที่เด็กเริ่มใชภาษา สามารถที่จะบอก
ชื่อสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเขาและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเขา สามารถที่จะเรียนรูสัญลักษณ 
และใชสัญลักษณได เด็กในวัยนี้มักจะเลนสมมติ เชน พูดกับตุกตาเหมือนพูดกับคนจริงๆ  เด็กวัยนี้     
มีความต้ังใจทีละอยางและยังไมสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่เทากันแมวาจะเปลี่ยนรูปรางหรือแปรสภาพ
หรือเปล่ียนที่วางควรจะยังคงเทากัน และยังไมสามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งของมากและนอย ยาวและส้ัน 
ไดอยางแทจริง และมีการยึดตัวเองเปนศูนยกลางไมสามารถที่จะเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน อยางไรก็ตาม 
ความคิดของเด็กวัยนี้ยังมีขอจํากัดหลายอยาง โดยเฉพาะตอนตนของวัยนี้ มีสิ่ง ที่เด็กวัยนี้ทําไมได
เหมือนเด็กวัยประถมศึกษาหลายอยาง ลักษณะสติปญญาของเด็กวัยนี้สรุปไดดังนี้  1) เด็กวัยนี้         
จะเขาใจภาษาและทราบวาของตางๆ มีชื่อและใชภาษาเพ่ือชวยในการแกปญหาได 2) เด็กจะเลียนแบบ
ผูใหญในเวลาเลน (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบไดโดยตัวแบบไมตองอยูตอหนาจะเห็นไดจาก
การเลนขายของของเด็กหรืออาบนํ้าใหตุกตา หรือเลนสมมติ หรือแสรงทํา เชน เด็กจะเลนทําเปนนอนหลับ 
หรือใชสิ่งตาง ๆ เลนเปนแบบจริง เชน กลองกระดาษ ทําเปนรถยนต 3) เด็กวัยนี้มีความตั้งใจทีละอยาง 
ฉะน้ันวัยนี้จึงทําใหเด็กมีความคิดที่บิดเบือนจากความเปนจริง (Distort) ตัวอยางเชน ใหเด็กอายุ 5 ขวบ
ดูลูกปดทําดวยไม กลองหน่ึงประกอบดวยลูกปดที่ทําดวยไมสีขาว  20 ลูก และสีน้ําตาล 7 ลูก และ  
ถามเด็กวามีลูกปดสีอะไรมากกวา เด็กจะตอบไดถูกวา สีขาว แตเมื่อถามวาระหวางลูกปดสีขาวและ
ลูกปดทั้งหมด อะไรจะมีจํานวนมากกวากัน เด็กจะตอบไมไดวาลูกปดทั้งหมดมากกวาสีขาว จะยังคง
ตอบวาสีขาวมากกวา เพราะไมเขาใจวาลูกปด สีขาวเปนสวนหนึ่งของลูกปดทั้งหมด 4) มีการยึดถือ
ตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) ไมสามารถท่ีจะเขาใจความคิดเห็นของผูอื่น หรือไมไดคิดวาผูอ่ืน
เขาจะคิดอยางไร ตัวอยางเชน เวลาเด็ก 2 คนในวัยนี้เลนดวยกันและคุยกัน ถามองดูเผินๆ จะคิดวา
เขาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แทจริงแลวเด็กจะตางคน ตางคุยตางเลน ความจริงของเด็กในวัยนี้
คือจากส่ิงที่ไดจากการรับรู 5) เด็กในวัยนี้ไมสามารถจะทําการแกปญหาการเรียงลําดับได  เชน        
ไมสามารถที่จะเรียงของมากไปหานอย นอยไปหามาก หรือความยาวส้ัน และนอกจากนี้เด็กก็ยังไม
เขาใจการคิดยอนกลับ (Reversibility) คือ เด็กไมสามารถจะเขาใจวาถา 2 + 2 = 4 แลว 4 - 2 = 2 
6) เด็กในวัยนี้จะไมเขาใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะเด็กวัยนี้จะใหเหตุผลจากรูปราง
ที่เห็นหรือสถานะ ไมใชการแปลงรูปเปนอยางอ่ืน ตัวอยางเชน การทดลองท่ีใชแกว 2 ใบ ที่มีขนาดสูง
เทากันแลวใสน้ําลงไปเปนจํานวนเทากันเพ่ือใหระดับน้ําในแกวสองใบเทากัน ผูทําการทดลองถามเด็ก
วาน้ําในแกวใบที่ 1 และใบท่ี 2 เทากันไหม เด็กตอบวามีน้ําเทากัน ผูทดลองเทน้ําจากแกวใบที่ 1 ลงใน
แกวใบที่ 3 ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางเล็กกวาและสูงกวา จะปรากฏวาระดับน้ําสูงขึ้น ผูทดลองถามเด็กวา
จํานวนน้ําในแกวใบท่ี 2 และแกวใบที่ 3 เทากันหรือไม เด็กวัยนี้จะตอบวาไมเทา น้ําในแกวใบที่ 3      
มีมากกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กวัยนี้มีความเขาใจหรือมีการตัดสินใจอยางผิวเผิน จากสิ่งที่ตนเห็นและรับรู 
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ไมสามารถท่ีจะอางจากหลักฐานขึ้นมาประกอบ ไมสามารถ ที่จะเขาใจในความคงตัวของของที่มี
จํานวนเทากัน แมวาจะเปลี่ยนรูปรางจํานวนก็ยังเทากันอยู แสดงใหเห็นวาเด็กวัยนี้ ยังไมมีความเขาใจ
และรูจักคิดโดยใชเหตุผลอยางถูกตอง ความคิดยังข้ึนอยูกับสิ่งที่เขารับรูหรือสิ่งที่เขาเห็นดวยตา 
 3. ขั้นเด็กอายุ 7-11 ป เด็กวัยนี้สามารถท่ีจะสรางกฏเกณฑและตั้งเกณฑในการแบง
สิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได ถาหากแสดงการทดลองเก่ียวกับน้ําในแกว 2 ใบ ที่เทากัน และเทน้ํา
จากใบท่ี 1 ไปในแกวใบที่ 3 ที่มีขนาดเล็กกวา เด็กวัยนี้ก็จะตอบไดวาน้ํายังคงมีจํานวนเทากัน แมวา
ระดับของน้ําไมเทากัน เพราะจํานวนน้ําในแกวใบที่ 3 มาจากแกวใบที่ 1 ที่มีขนาดเทากับแกวใบที่ 2 
เด็กวัยนี้สามารถที่จะเขาใจเหตุผลวา ของท่ีมีขนาดเทากัน แมวาจะแปรรูปราง ก็ยังคงจะมีขนาด
เทากันหรือคงตัว นอกจากนี้เด็กเขาใจความหมายของการเปรียบเทียบวาของจะสูงกวาหนักกวาหรือ
เบากวา เชนเดียวกับมากหรือนอย ไมเปนสิ่งที่ เด็ดขาดหรือเปนสิ่งที่สมบูรณในตัว  (Absolute)          
แตขึ้นอยูกับวาเปรียบกับอะไร เพียเจทสรุปความแตกตางของสติปญญาของเด็กวัยนี้กับเด็กอายุ      
18 เดือน  - 7 ขวบ  ดังนี้  1) การสรางภาพในใจ  (Mental Representations) เด็กในวัย  7-11 ป     
สามารถที่จะวาดภาพความคิดในใจได ซึ่งตรงขามกับเด็กในวัย 2-7 ป ซึ่งไมสามารถที่จะทําได ถาหาก
จะถามเด็กอายุ 5 ขวบ หลังจากกลับจากโรงเรียนใกล ๆ บานใหบอกทางไปโรงเรียน เด็ก 5 ขวบจะไม
สามารถบอกได แตเด็กอายุ 7-11 ป จะสามารถบอกหรืออธิบายหรือเขียนแผนที่ไดวาไปโรงเรียน
อยางไร 2) ความคงตัวของสสาร  (Conservation) เด็กในวัย 7-11 ป สามารถท่ีจะบอกไดวา   
ของเหลวหรือของแข็งจํานวนหนึ่งจะมีจํานวนคงที่แมวาจะเปลี่ยนแปรรูปหรือสถานที่วาง เปนตน    
ในการทดลองเก่ียวกับความคงตัวของสสาร เด็กวัย Concrete Operations จะสามารถท่ีจะตอบไดถูก 
3) การคิดเปรียบเทียบ (Relational Terms) เด็กในวัย 7-11 ป สามารถที่จะคิดเปรียบเทียบได และ
สามารถที่จะเขาใจวาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะใหญกวา มากกวา นอยกวา ใหขึ้นอยูกับวาเปรียบเทียบกับอะไร 
เชนเดียวกับความมืดและสวางขึ้นอยูกับเปรียบกับอะไร เขาใจวาของตางๆ มีความสัมพันธกันไมใช
เปนสิ่งที่สมบูรณในตัว นอกจากน้ีเด็กวัยนี้จะเขาใจความหมายของสวนยอยและสวนรวม 4) การแบงกลุม
หรือจัดหมู (Class Inclusion) เด็กในวัย 7-11 ป สามารถที่จะตั้งเกณฑที่จะชวยแบงหรือจัดสิ่งแวดลอม
หรือสิ่งของรอบๆ ตัวเขาเปนหมวดหมูได เชน เขาใจวาสามารถแบงสุนัข แมว มา รวมกันได เพราะ
เปนสัตวสี่เทาเหมือนกัน 5) การเรียงลําดับ (Serialization and Hierachical Arrangements) เด็กในวัย 
7-11 ป สามารถที่จะจัดของตามลําดับ ความหนัก ความยาวได เชน เอาไมขนาด ตางๆ กัน และบอกให
เด็กวัยนี้เรียงระดับตามความยาว เด็กวัยนี้จะทําไดอยางงายดาย ซึ่งในวัย 2-7 ป จะยังทําไมได และ 
6) การคิดยอนกลับ (Reversibility) เด็กในวัย 7-11 ปสามารถที่จะคิดยอนกลับได เชน เด็กจะคิดไดวา 
ถา 5 + 7 = 12 จะตอบปญหาไดวา 12 – 7 จะได 5 หรือ 12 – 5 จะได 7 เปนตน 
 4. ขั้นเด็กอายุ 12 ป – วัยผูใหญ ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็ก  
เปนขั้นสุดยอดคือ เด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดเปนผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กสามารถท่ีจะคิดหา
เหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถท่ีจะคิดอยางนักวิทยาศาสตร สามารถท่ีจะตั้งสมมติฐาน
และทฤษฎีและเห็นวาความเปนจริงที่เห็นดวยกับการรับรูไมสําคัญเทากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเปนไปได 
(Possibility) เด็กในวัยนี้เปนผูที่คิดเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง 
และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเก่ียวกับสิ่งที่ไมมีตัวตน หรือสิ่งที่เปนนามธรรม ตัวอยางเชน หากถาม
คําถามเด็กในวัยนี้โดยใหขอมูลไมครบ เชน ถามเด็กวา “มีคนพบผูชายผูหนึ่งนอนตายอยูบนเบาะหลัง
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ของรถยนตที่ชนเสาไฟฟาจนขางหนารถบุบบี้ บอกไดไหมวาอะไรเกิดขึ้น” เด็กที่พัฒนาการทางสติปญญา
และความคิดในข้ันเด็กอายุ 12 ป – วัยผูใหญ จะใชคําตอบโดยการต้ังสมมติฐาน เชน อาจจะตอบวา 
เราไมมีขอมูลพอ แตอาจจะเปนวาขอมูล ดังนี้ 1) ผูชายที่นอนตายหลังรถอาจจะถูกฆาตายท่ีอ่ืน แตถูก
นํามาใสในหลังรถที่ชนเสาไฟฟา เพื่อจะใหเห็นวาเปนอุบัติเหตุ หรือ 2) ผูตายอาจถูกฆาตายท่ีอ่ืน และ
ถูกนํามาไวขางหลังรถซึ่งติดเครื่องและชนเสาไฟฟาเพ่ือใหเห็นวาเปนอุบัติเหตุ 3) ผูชายที่ตายอาจจะ
ขับรถเสาไฟฟาจริง แตดวยความแรงจึงกระเด็นไปอยูขางหลังรถ ความคิดเชนนี้ตรงกันขามกับเด็กในวัย 
7-11 ป ซึ่งจะใหคําตอบเพียงแตชายผูตายขับรถชนเสาไฟฟาและตาย37 
 เปสตาลอซซ่ี (Pestalozzi) เปนนักการศึกษาชาวอิตาเลี่ยน-สวิส ซึ่งทฤษฎีทางการศึกษาท่ีคิดนั้น
ไดกลายเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เปสตาลอซซ่ีไดรับอิทธิพลดาน
ความคิดจากรุสโซ เปสตาลอซซี่เชื่อวา การศึกษาธรรมชาติถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 
เปสตาลอซซ่ีมุงเนนความคิดของการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (integrated curriculum) ซึ่งสอดคลองกับ
การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เปสตาลอซซี่กลาววาการจัดการศึกษาใหแกเด็ก ควรรวมถึงการพัฒนา
รางกาย สติปญญา และจิตใจ มีแนวคิดจากรุสโซตรงที่มุงเนนการสอนเด็กเปนกลุมมากกวาการสอนเด็ก
เปนรายบุคคลนอกจากนั้น เปสตาลอซซี่ยังเปนตนความคิดในเร่ือง การเตรียมความพรอม และเห็นวา
เด็กไมควรถูกบังคับใหเรียนรูดวยการทองจํา แตตองใหเวลาและประสบการณแกเด็กในการทําความ
เขาใจส่ิงตางๆ รอบตนเอง เปสตาลอสซี่ไดเขียนหนังสือหลายเลมเพ่ือเนนความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางพอแม และลูก เชน “เกอรทรูดสอนลูกอยางไร” (How Gertrude Teaches Her Children) 
และ “หนังสือสําหรับแม” (Books for Mothers) และไดออกแบบหลักสูตรชื่อ “ปาปา” (Papa) สําหรับ
ลูกของตน ซึ่งจะใหคําแนะนําแกพอแมในการอบรมเล้ียงดูเด็ก38 
 เทคโนโลยีการศึกษาของเปสตาลอสซี (Pestalozzi) เปสตาลอสซี ไดเสนอแนะกระบวนการ
ของการรับความรูของผูเรียนเปน 3ขั้ นตอน คือ 1) ใหรูในเรื่องสวนประกอบของจํานวน (เลขคณิต)  
2) ใหรูในเร่ืองของรูปแบบ (Form) เชน การวาด การเขียนเปนตน และ 3) ใหรูจักชื่อ และภาษาท่ีใช
แนวการสอนของเปสตาลอสซีเปนจุดเร่ิมตนของ Anschauung หรือพัฒนาการของ Insight ซึ่งเรียก
ขั้นตอนการเรียนรูนี้วา ABC of Anschuung 
 นอกจากนั้น เปสตาลอสซี ยังมีความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน           
วารากฐานสําคัญยิ่งของการใหความรูก็คือ การหัดใหนักเรียนรูจักใชการสังเกต (Observation and 
Sense-Perception) 2.การเรียนภาษา ครูตองพยายามใหนักเรียนใชการสังเกตใหมากที่สุด นั่นคือ 
เมื่อเรียนถอยคําก็ตองใชคูกับของจริงที่เขาใชเรียกชื่อสิ่งนั้น 3.การสอนครูตองเร่ิมตนจากสิ่งที่งายที่สุด
กอน แลวจึงเพิ่มความยากข้ึนไปตามลําดับ 4.เวลาเรียนตองใหนักเรียนเรียนจริงๆ อยาเสียเวลาไปกับ
การวิพากษวิจารณความรูเหลานั้น 5.ใหเวลาเพียงพอแกนักเรียนแตละคน 
 
__________________________ 
 37Esters, L.S., Esentials of child care and early education (Bonton : 
Pearson Education, 2004), 10-16.  
 38นภเนตร ธรรมบวร, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), 5-7 



 

30 
 

แนวความคิดของเปสตาลอสซีนี้ นอกจากจะมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีอิทธิพลตอวง
การศึกษาในยุโรปดวย39 เปนที่รูจักกันดีจากคําพูด “I wish to psychologize Instruction” ซึ่งหมายถึง 
การพยายามทําใหการสอนท่ัวไปเขากันไดกับความเชื่อของเขาอยางมีระเบียบและปรับปรุงพัฒนา    
ไปดวยกัน เปสตาลอสซี เชื่อวากระบวนการสอนโดยการเพิ่มความรูสึกตอความรูในเรื่องความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนั้น เปนสิ่งจําเปนที่สุด และยังคํานึงถึงเร่ืองความแตกตางระหวาง
บุคคลอันจะมีผลตอการเรียนรูของผู เรียนดวย  ซึ่งแนวการสอนจะเนนในเรื่องประสบการณ  
(Firsthand Experience) ตอนักเรียนแตและคนเปนสําคัญเปสตาลอสซีไดแนะกระบวนการของการ
รับความรูของผูเรียนเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ใหรูในเรื่องสวนประกอบของจํานวน (เลขคณิต) 2) ใหรูใน
เรื่องของรูปแบบ (Form) เชนการวาด การเขียน และ 3) ใหรูจักชื่อและภาษาท่ีใชแนวการสอนของ
เปสตาลอสซีเปนจุดเริ่มตนของ Anschauung หรือพัฒนาการของ Insight ซึ่งเรียกขั้นตอนการเรียนรูนี้วา 
ABC of Anschuung 
  ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอนของ เปสตาลอสซี 
 1. รากฐานของการใหความรูคือ การหัดใหนักเรียนรูจักใชการสังเกต 
 2. การเรียนภาษา คือการพูดตองใหเขาใจกับของจริงที่เขาใชเรียกช่ือสิ่งนั้น 
 3. การสอนครูตองเร่ิมตนจากสิ่งที่งายที่สุดกอน แลวจึงเพิ่มความยากข้ึนไป 
 4. เวลาเรียนตองใหนักเรียน เรียนจริง ๆ 
 5. ใหเวลาเพียงพอแกนักเรียนแตละคน 
 6. ตองยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 
 7. ตองทําใหนักเรียนรูสึกวาโรงเรียนไมตางไปจากที่บาน 
 วิธีการทางการศึกษาของคอมินิอุสและเปสตาลอสซี เนนในเรื่องของการรับรูโดยผานทาง  
วิธีประสาท (sense perception) เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกตองสมบูรณ40 
 บรูเนอร (Bruner) นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผลงานสวนใหญมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับผลงานของเพียเจท บรูเนอรมีความสนใจเรื่องพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก มีความเชื่อวา 
การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
ทั้งนี้โดยมีพ้ืนฐานอยูบนประสบการณหรือความรูเดิม นอกจากน้ันผูเรียนจะตองเปนผูเลือกขอมูล 
สรางสมมติฐาน รวมตลอดถึงตัดสินใจโดยการบูรณาการประสบการณใหมไปสูโครงสรางทางสติปญญา 
บรูเนอร ไดจัดลําดับข้ันพัฒนาการการเรียนรูของเด็กหรือโครงสรางทางสติปญญาเปน 3 ขั้น ดังนี้  
 
 
 
 
__________________________ 
 39มติชน, การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย, เขาถึงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/phathnakarkhxbkhaymnothasn/ 
 40Johann Heinrich Pestalozzi, technology education,1746-1827.Available from 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/71396. 
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1) Enactive stage เด็กจะเรียนรูและเขาใจส่ิงแวดลอมโดยผานการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ เชน 
การสัมผัส การเคลื่อนไหว เปนตน การเรียนรูในขั้นนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถดานการ
เคลื่อนไหว การเตนรํา และการใชรางกายหรือสวนตางๆ ของรางกายในการแสดงออก ซึ่งความรูของตน 
2) Iconic stage เด็กจะเรียนรูผานการมองรูปภาพ หรือตัวแบบ เด็กเร่ิมพัฒนาวิธีการจําโดยการใช
จินตนาการมากข้ึน ความเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวของเด็กจะข้ึนอยูกับการรับรูโดยการใชประสาทสัมผัส
มากกวาการใชภาษา เชน เสียงดัง ความสวาง เปนตน การเรียนรูในขั้นนี้ มีความสัมพันธโดยตรงกับ
การเรียนหรือการแสดงออกผานงานศิลปะซึ่งตองใชสายตาและมิติสัมพันธ  3) Symbolic stage     
เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ โดยผานระบบสัญลักษณ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน และการจัดลําดับ          
รวมตลอดถึงสิ่งตางๆ ที่เปนนามธรรมซ่ึงจะชวยใหเด็กเขาใจขอมูลตางๆ ที่ซับซอนมากขึ้น การเรียนรู
ในระบบโรงเรียนโดยสวนใหญและการประเมินผลจะใหความสําคัญกับ การเรียนรูในขั้นนี้มากกวาขั้น
อ่ืนๆ ขางตน อยางไรก็ตาม บรูเนอรมีความเชื่อวา เด็กสามารถเรียนรูวิชาใดก็ได ไมวาจะอยูในระดับ 
ชั้นใด ทั้งนี้โดยอยูภายใตเงื่อนไขวา ครูตองสามารถจัดการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ขั้นพัฒนาการการเรียนรูทั้ง 3 ขั้น ไมเนนเฉพาะแตขั้นใดขั้นหนึ่งเพียง ขั้นเดียว เชนในการสอนเรื่อง 
ความสามัคคี ครูอาจใหเด็กวาดรูป หรือทํากิจกรรมศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายความหมายของคํา 
เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กซ่ึงไมมีความถนัดทางดานการใชภาษาไดแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
และความรูของตน  
 โคลเบอรก (Kolhberg) เปนนักจิตวิทยาที่อธิบายถึงจริยธรรมของคนท่ีพัฒนาขึ้นไปพรอมๆ
กับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับกอนกฎเกณฑ ระดับกฎเกณฑ
สังคม และระดับเลยกฎเกณฑของสังคม สําหรับเด็กปฐมวัย จะอยูในขั้นแรกของทฤษฎีคือ ระดับกอน
กฎเกณฑ เด็กวัยนี้จึงตัดสินความถูกผิดจากความรูสึกของตนเอง และตามกฎเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดโดย
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การหลีกเลี่ยงการลงโทษและการทําตามคําสั่ง (Punishment and 
obedience oreintation) เด็กวัยนี้จะประพฤติตนตามกฎเกณฑตาง ๆ เพราะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
ความถูกผิด ตัดสินโดยพิจารณาผล ถาถูกลงโทษถือวาทําไมดี เด็กวัยนี้จึงยังไมมีเหตุผลในการตัดสินใจ
ทําสิ่งตางๆ นอกจากปฏิบัติตามคําสอนของผูใหญ 2) การปฏิบัติเพ่ือมุงหวังรางวัลสวนตัว (Personal 
reward Oreintation) เด็กจะนําความตองการของตนมากําหนดสิ่งที่ถูกและผิด ถาหากปฏิบัติสิ่งใดแลว
ไดรางวัลก็จะยึดถือวาสิ่งนั้น เปนสิ่งที่ถูกตอง ดังนั้นการชมเชยและใหรางวัลเมื่อเด็กทําในสิ่งที่ถูกตอง 
เหมาะสม จึงเปนวิธีสอนจริยธรรม ความประพฤติใหกับเด็ก เนื่องจากเด็กยังไมสามารถตัดสินสิ่งตาง ๆ 
ไดดวยเหตุผลของตนเอง 
 สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เปนผูเสนอทฤษฎีที่มีความเชื่อวา
พฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ผลจากการแสดงพฤติกรรมน้ันจะเปนตัวบงชี้วา
พฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมเกิดข้ึนอีกหรือไมในสถานการณที่คลายกับสถานการณเดิม ถาเกิดขึ้นอีก 
จะเรียกผลพฤติกรรมน้ันวา การเสริมแรงทางบวก แตถาไมเกิดขึ้นอีกเรียกผลของพฤติกรรมนั้น     
การลงโทษ การอธิบาย ถึงการเรียนรูดานจริยธรรมผานกระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ หากเด็ก
แสดงพฤติกรรม ที่ดีแลวไดรับการชมเชย ยกยอง คือ เด็กจะแสดงพฤติกรรมน้ันซ้ําอีก แตหากแสดง
พฤติกรรมใดแลวถูกลงโทษ เด็กจะระงับหรือหยุดการกระทํานั้นๆ ดังนั้นการเรียนรูพฤติกรรม จริยธรรม
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ของเด็ก จึงขึ้นอยูกับผูใหญที่จะตัดสินวา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เหมาะสมแลว
นํามาใชในการอบรมปลูกฝงเด็ก 
 แบนดูรา (Bandura) นักจิตวิทยาสังคม อธิบายวา พฤติกรรมสวนใหญของคนในสังคม   
เกิดจากการเรียนรู โดยการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณ ทั้งนี้ 
ตัวแบบจะทําหนาที่ทั้งสรางหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม และจะทําหนาที่ในการระงับ พฤติกรรม 
ที่ไมพึงประสงค เด็กปฐมวัยจึงเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบ ผูใหญและสังคมจึงเปนตัวแบบ  
ที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบ การสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือ การสรางและเลือกตัวแบบที่ดีใหเด็ก   
ไดสังเกต สําหรับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมตามแนวคิดนี้มี 4 ขั้นตอน คือ 
1) กระบวนการตั้งใจ เปนการที่เด็กไดเห็นตัวแบบที่นาสนใจ ดังนั้นตัวแบบจึงตองแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่ชัดเจน ไมซับซอน และเมื่อเด็กสนใจแสดงพฤติกรรมที่ดีจะตองมีการเสริมแรงเพ่ือใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมซํ้า 2) กระบวนการเก็บจํา เมื่อเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีดี และไดรับการ
ยกยองชมเชยและไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบอยๆเด็กเกิดความสนใจตองการแสดงพฤติกรรม
เชนเดียวกับตัวแบบ เด็กจะหาวิธีเก็บและจดจําขอมูลการแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธกับสถานการณ     
3) กระบวนการกระทําเมื่อเด็กจดจําขอมูลไดและเก็บไวในความคิดเมื่อเผชิญสถานการณ เด็กจะนําขอมูล
มาแสดงเปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบ เพ่ือใหไดผลเหมือนตัวแบบ 4) กระบวนการ
จูงใจเม่ือเด็กสังเกตตัวแบบและจดจําขอมูลไวและเม่ือเผชิญสถานการณ ถาหากมีการจูงใจและเด็ก
คาดวาจะไดรับการเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา ดังนั้น ถาหากเด็กแสดงพฤติกรรมดี         
จึงควรไดรับผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบไดรับการ จูงใจจึงเปนสิ่งสนับสนุนใหเด็กแสดง
พฤติกรรมจริยธรรม41 

 

แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนการศึกษาท่ีเริ่มตั้งแตแรกเกิด -5 ป เปนการศึกษา 
ที่มุงอบรมเลี้ยงดูกอนการศึกษาภาคบังคับเพ่ือเตรียมความพรอม การจัดการศึกษามี 3 ประเภท คือ 
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 กลาววา การจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปน้ี 
 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสถาบันศาสนา
ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ 
 2. โรงเรียนไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 
 
 
__________________________ 
 41ประภาพรรณ และ สมโภชน เอียมสุภาษิต ,ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิด
ทางการปฐมวัยศึกษา (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 20. 
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 3. ศูนยการเรียนไดแก สถานที่ เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สถาบัน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบัน42 

 
ความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
 สมองของเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกําหนด มีน้ําหนักประมาณ 500 กรัม จะมีเซลลประสาท
อยูประมาณ 1 แสนลานเซลล ซึ่งจะไมมีการสรางเพ่ิมเติมหลังคลอด ถึงแมวาเซลลประสาทบางสวน 
จะถูกทําลายจากการขาดเลือดมาเล้ียงดูหรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุก็จะไมมีการสรางเซลล 
ประสาทขึ้นมาใหมแตเซลลประสาทท่ีเหลือจะพยายามทําหนาที่ชดเชยใหสมองหลังคลอดจะมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากในชวง 2-3 ปแรก สมองของเด็ก 2-3 ป จะมีขนาดประมาณ 80%     
ของสมองผูใหญเพราะวาในชวง 2-3 ปแรกนี้ จะมีการสรางเสนใยประสาทและจุดเชื่อมตอหรือ       
ซีนแนปสขึ้นมามากมายและยังมีการสรางไขมันหรือมันสมองหุมลอมรอบเสนใยประสาทดวยในวัยนี้      
จึงเปนวันที่สําคัญที่จะตองมอบสิ่งที่สรางสรรคใหแกพวกเขา43 
 เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและจะเปนผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคต ดังนั้นเด็กทุกคน
รวมทั้งเด็กดอยโอกาสในลักษณะตางๆเชนเด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เด็กถูกทารุณกรรม 
เด็กที่ถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมาย เปนตน เด็กควรไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาบุคคลหรือ
ครอบครัวที่ใหความรักความเขาใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางเสริมพัฒนาการทุกดาน ไดแก       
การพัฒนาทางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม อารมณ คานิยม และเจตคติ โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ป 
ซึ่งเปนระยะที่สําคัญที่สุดในการวางรากฐานและเสริมสรางคุณภาพของคน ซึ่งจะเปนอนาคตของชาติ 
จะตองเริ่มตั้งแตปฏสินธิจนถึงวยักอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอยูในวัย 0-6 ป ทั้งนี้เนื่องจาก
เด็กในวัย 0-2 ป หรือที่เรียกกันวาวัยทารก ควรไดรับการเล้ียงดู อบรมกลอมเกลาจากครอบครัว 
อยางใกลชิด เพราะเปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทุกดาน เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนา
ทางสติปญญาจิตใจ และบุคลิกภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัยพ้ืนฐานตางๆ  การพัฒนาดังกลาว           
จะตอเนื่องมาถึงวัยกอนเขาเรียน คือ ชวง 3-6 ป ซึ่งเปนวัยที่เด็กเริ่มออกจากบานไปสูสถานศึกษา    
ซึ่งการศึกษาระดับนี้เปนการศึกษาท่ีบุคคลไดรับในระยะตนของชีวิตเปนการจัดการศึกษาเพ่ือ          
ปูพ้ืนฐานชีวิตที่ดีใหแกเด็กใหมีโอกาสไดรับเสริมสรางพัฒนาในทุกๆดานเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียนในระดับประถมศึกษาและเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาในระดับตอไปรวมท้ังเปนการเตรียมตัว
ที่จะเปนผูใหญ ที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต44 
 
__________________________ 
 42ศรีเรือน แกวกังวาน, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย : แนวคิดเชิงทฤษฎีวัยเด็ก
ตอนกลาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทบาลัยธรรมศาสตร, 2549), 36. 
 43เกียรติวรรณ อมาตยกุล, สอนใหเปนอัจฉริยะ ตามแนวนีโอฮิวแมนนีส (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ ที.พี.พริ้น จํากัด, 2547), 67. 
 44ทิศนา แขมมณี, หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย ,
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 45-46. 
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 เด็กปฐมวัยจะเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมจากการกําหนดของผูใหญ ดังนั้น ผูใหญจึงตองเปน
ผูไตรตรองพิจารณาส่ิงที่นําสอนเด็ก โดยเลือกพฤติกรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับวัย ที่เด็กสามารถ
เรียนรูได ทั้งนี้พฤติกรรมจริยธรรมดังกลาวจะเปนทั้งจริยธรรมที่นําไปสูการสรางประโยชนสุข         
ทั้งสวนตัวของเด็กและประโยชนสุขของสังคม เชน การพึ่งพาตนเอง การรูจักหนาที่ของตนการยอมรับ
ผลการกระทํา การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอกําหนดที่ตกลงกัน การตัดสินสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล          
ไมตัดสินเขาขางตนเอง หรือยึดความเปนพวกพอง ความซื่อสัตย การเอาใจเขามาใสใจเรา การไมพูดเท็จ 
การไมพูดจาใหผู อ่ืนเสียใจ หรือเสียหาย การไมทํารายผู อ่ืนทั้งการกระทํา การคิด การพูด             
การกตัญูรูคุณ ฯลฯ ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กอาจเปนเร่ืองยาก
เนื่องจากเปนสิ่งที่เปนนามธรรม แตมีแนวปฏิบัติงาย ๆ ที่นํามาใชคือ การนําแนวปฏิบัติตามคําสอน
ของศาสนา ซึ่งเด็กเองไดพบเห็นและปฏิบัติอยูแลวในชีวิตประจําวัน มากําหนด รวมทั้ง การประพฤติ
ปฏิบัติในสังคมท่ีแวดลอมเด็ก  
 ฟรอยด (Freud) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาไดกลาววา “วัยเริ่มตนของชีวิตมนุษย คือ ระยะ 5 แรก 
ของอายุ ประสบการณตางๆที่เดก็ไดรับในตอนตนๆ จะมีอิทธิพลตอชีวิต45 
 เฮอรลอด (Hurlock) กลาวา วัยเด็กนับวาเปนวัยแหงวิกฤตกาลในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เปนระยะสรางพ้ืนฐานจิตใจวัยผูใหญตอไป บุคลิกภาพในวัยผูใหญแมจะมีความแตกตางไปจากวัยเด็ก
มากเทาใดก็ตาม จะเปนความแตกตางที่ถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก ซึ่งสอดคลองกับที่สปนทอลล 
(Spinthall) กลาววาในชวง 5 ปแรก ของมนุษยเปนชวงวิกฤตของชีวิตเปนระยะสําคัญที่สุดในการ
วางรากฐานของบุคลิกภาพ46 
 ดุย (Dewey) กลาววาการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย คือ การทําใหทุกคนทีจิตสํานึกทางสังคมเด็ก
จะถูกสถานการณทางสังคมกระตุนใหคอยๆลดการกระทําและความรูสึกที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
และเพ่ิมการกระทําและความรูสึกเพ่ือสังคมที่เขาอยู การศึกษาน้ีจึงเปนกระบวนการทางสังคมที่ปลุกเรา
ความรูสึกนึกคิด โรงเรียนจึงเปนชีวิตในชุมชนท่ีเด็กไดมีโอกาสแบงปนเสียสละ47 
 เยาวพา เดชะคุปต กลาวถึง การศึกษาระดับอนุบาลมีจุดประสงคที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
พัฒนาการที่มนุษย มีพัฒนาการตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการดานทางรางกาย 
อารมณ - จิตใจ สังคม สติปญญา จะมีความสัมพันธและพัฒนาตอเนื่องเปนขั้นตอนไปพรอมกัน ทุกดาน 
การจัดการดานการศึกษาจึงมีรายละเอียดแหงการพัฒนาดังนี้ 
 1. ดานรางกาย 
  1.1 มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เด็กไทยจะตองไดรับการเลี้ ยงดูจากแมใหไดบริโภค
อาหารท่ีสวนถูกสวนตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงตอนปลายของปฐมวัย เพ่ือใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
และมีการพัฒนาการดานรางกายตามวัยเพ่ิมมากข้ึนในแตละป 
__________________________ 
 45Sigmull Freud, Early childhood education (New York : Carnegie Carporation 
of New York, 1996), 66. 
 46David E. Hurlock, Learning for child (New York : Ballantine Books, 2004), 12. 
 47John Dewey, Child centered (London : Wadsworth Publishing Company, 
2003), 11. 
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  1.2 มีสุขภาพพลานามัยดี เด็กไทยจะตองไดรับการดูแล รักษา และปองกันโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ในวัยเด็กโดยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆครบตามเกณฑและไดรับอาหารเสริมที่เพียงพอ
ตอการเจริญเติบโตทางรางกาย โดยเฉพาะนมและอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑนม 
  1.3 รูปรางสมสัดสวน เด็กไทยจะตองมีรางกายสมสวนตามวัยและเกณฑมาตรฐานสากล 
ไมอวนเกินไปไมผอมเกินไป และไมแคระแกรน จะตองมีรางกายและทรวดทรงดีและเหมาะสม       
โดยไดรับการฝกฝนอบรมใหรูจักบริโภคอาหารที่ถูกสวน และพอดีกับความตองการของรางกาย 
  1.4 มีรางกายสะอาด เด็กไทยจะตองมีรางกายสะอาด โดยไดรับการอบรมสั่งสอนใหมี
สุขนิสัยในการรักษาความสะอาดท่ัวทั้งรางกาย ตั้งแตศีรษะลงไปถึงแขนขา มือและเทา และมีวิธีรักษา
ปองกันรางกายของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ 
  1.5 มีการแตงกายสะอาด เด็กไทยจะตองรูจักแตงตัวดี สะอาดเรียบรอยและไดรับ      
การอบรมส่ังสอนใหรูจักดูแล และรักษาเคร่ืองแตงกายของตนเองใหสะอาดเรียบรอยเสมอ 
  1.6 มีความคลองแคลววองไว เด็กไทยจะตองเปนคนคลองแคลววองไว ไมเฉื่อยชาทั้งนี้
จะตองมีพ้ืนฐานมาจากการมีรางกายแข็งแรงสมบูรณมีสุขภาพพลานามัยดีและไดรับการฝกอบรม
ทางดานการเคล่ือนไหวทางรางกายและกลามเนื้อทุกสวน 
 2. ดานสติปญญา 
  2.1 มีสติปญญาดี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมใหมีการพัฒนาทางดานสมองต้ังแต 
ปแรกของชีวิตจากพอแมและผูเลี้ยงดูอ่ืนๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการมีสติปญญาดี โดยเฉพาะทางดาน
การคิดเกี่ยวกับตัวเลขที่เปนการฝกสมอง และดานภาษาท่ีเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารและ
คําศัพท เพื่อเปนพ้ืนฐานภาษาในการเสาะแสวงหาความรูจากการอานในวัยตอไป เพราะสมองมนุษย
จะพัฒนา ไดมากท่ีสุดในชวงหาปแรกของชีวิต 
  2.2 มีความเกงหลายดาน ความเกงของมนุษยที่ยอมรับกันมีอยางนอยดาน ไดแก    
ดานการเรียน ดานการคิดสรางสรรค ดานศิลปะดนตรี ดานศิลปะการแสดงและพลศึกษาดานการเปนผูนํา 
และดานสังคม 
  2.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เด็กไทยจะตองไดรับการสงเสริมและฝกอบรมโดยการเล้ียงดู
ใหเปนผูมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคฝกใหรูจักคิดในหลายรูปแบบและหลายวิธี คิดกาวไกล        
เปนนักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐคิดคนในเรื่องตางๆ เมื่อเปนผูใหญ 
  2.4 มีเหตุผล เด็กไทยตองไดรับการเลี้ยงดูและฝกอบรมใหเปนคนมีเหตุผลและ           
มีความคิดเปนวิทยาศาสตรตั้งแตยังเด็กในวัยปฐมวัยซึ่งจะเปนพ้ืนฐานของคุณลักษณะอ่ืนๆ เมื่อโต   
เปนผูใหญในสังคมประชาธิปไตย 
 3. ดานอารมณ 
  3.1 มีความมั่นคงทางอารมณเด็กไทยจะตองเปนผูมีอารมณมั่นคงไมเปนคนอารมณ
ฉุนเฉียว กาวราว โกรธแคน และอาฆาตผูอ่ืน คุณลักษณะน้ีจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม
และผูปกครองหรือผูเลี้ยงดูดวยความรักและความอบอุนและความมีเมตตากรุณาต้ังแตเปนเด็กปฐมวัย 
  3.2 ราเริงและย้ิมแยมแจมใส เด็กไทยจะตองเปนคนสดชื่น ราเริง และมีหนาตายิ้มแยม
แจมใส ทั้งนี้จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหมีคุณลักษณะในขออ่ืนๆ ที่กลาวไปแลวในดานอ่ืน
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โดยเฉพาะดานรางกายจะตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณและมีสุขภาพพลานามัยดีและไมมีโรคภัยไขเจ็บ
จึงจะเปนคนราเริงและยิ้มแยมแจมใสได 
  3.3 กระตือรือรนและใฝรู เด็กไทยจะตองไดรับการอบรมเล้ียงดูใหเปนคนอยากรู อยากเห็น
และมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรูและประสบการณใหมๆ ซึ่งคุณลักษณะขอนี้ 
จะตองไดรับการปลูกฝงและอบรมมาต้ังแตเมื่อเริ่มพูดได และรูคําศัพทมากพอที่จะสื่อความหมาย 
และซักถามได 
  3.4 มีความขยันหม่ันเพียร เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมไมใหเปนคนที่เกียจคราน
และนอนตื่นสายตองฝกอบรมใหเปนคนขยันหมั่นเพียร ในหนาที่ของตนเองในชีวิตประจําวันตั้งแต
ปฐมวัย ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะนี้เมื่อโตเปนผูใหญ 
  3.5 มีความอดทน เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมสั่งสอนใหเปนคนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการทํางานและทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะตอง
ไดรับการอบรมส่ังสอนใหรูจักความเปนระเบียบเรียบรอยต้ังแตเด็กจากผูใหญโดยเฉพาะจากแม 
 4. ดานสังคม 
  4.1 มีมารยาทดีเด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหเปนผุมีมารยาทดี      
รูจักปฏิบัติตนและแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาผูอื่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
  4.2 มีสัมมาคารวะ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักออนนอมถอมตน 
รูจักเคารพผูใหญหรือผูมีอาวุโสกวาตามมารยาทและวัฒนธรรมของไทย 
  4.3 มีจิตใจโอบออมอารี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักแบงปน
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และโอบออมอารีตอผูอ่ืน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็กในปฐมวัย 
  4.4 มีจิตเมตตา เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหมีจิตใจเมตตาสงสาร   
ตอสัตวและเพ่ือนมนุษยผูตกทุกขไดยากใหรูจริงใหรูจักรักและเอ็นดูสัตวเลี้ยงในบานและสัตวที่อยู       
ตามธรรมชาติในสภาพแวดลอม ซึ่งคุณลักษณะน้ีจะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตเปนเด็กปฐมวัยจึงจะมี 
คุณลักษณนี้เมื่อโตเปนผูใหญ 
  4.5 มีอารมณขันตามวัย เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและมีโอกาสฝกการมีอารมณขัน
ตามวัยและมีโอกาสผอนคลายอารมณจากการเลน การมีกิจกรรมการเลนกับผูอ่ืนในรุนราวคราวเดียวกัน
หรือตางวัยกัน เพ่ือจะกลายเปนคนมีอารมณขัน เยือกเย็นละไมเครงเครียดจนเกินไป 
  4.6 มีวินัยตนเอง เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักเคารพในกฎกติกา 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ เริ่มตั้งแตกฎระเบียบของบาน เชน การรับประทานอาหาร การเขานอน
และการตื่นนอน การทํากิจกรรมเกี่ยวกับหนาที่ในชีวิตประจําวันและสุขนิสัยตางๆ ซึ่งคุณลักษณะน้ี
จะตองเร่ิมตนจากบานและไดรับการปลูกฝง และเห็นตัวอยางที่ดีจากพอแมและสมาชิกอ่ืนในบาน 
และผูใหญอ่ืนที่เด็กเก่ียวของ 
  4.7 รูจักหนาที่และสิทธิ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักหนาที่ของ
เด็กตามวัย และมีการพัฒนาหนาที่ขึ้นเร่ือยๆ และรูจักสิทธิที่ตามมาของหนาที่นั้นๆ ตั้งแตยั งเปน    
เด็กปฐมวัย เชน หนาที่ในการดูแลรางกายและเคร่ืองใชของตนเอง หนาที่ในการเหลือและรับใชพอแม
ในงานบาน และหนาที่อ่ืนๆ ตอกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ ของบานและสังคม 
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  4.8 มีความเปนไทย เด็กไทยจะตองไดรับการอบรมและส่ังสอนใหมีความเปนไทย         
รูจักปฏิบัติใหเหมาะสมกับความเปนไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและ      
มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งมีคุณลักษณะนี้จะตองไดรับการปลูกฝงและ          
เห็นตัวอยางที่ดีงามจากพอแมและสมาชิกอ่ืนในบานตั้งแตเปนเด็กปฐมวัย48 
 นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดใหความหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยไว ดังนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความหมายที่เปนสากลจะหมายถึงการจัด
การศึกษาในลักษณะการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กแรกเกิด - 5 ป 
กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา49 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป ใหมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลเปน
การเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูและสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความเปนมนุษย ที่สมบูรณ50 
 จากความหมาย ดังกลาว แสดงใหเห็นการระบุถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ความเขาใจท่ีตรงกันใน 3 ประเด็น คือความหมายดานอายุของผูรับการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยตั้งแต
แรกเกิด - 5 ป ความหมายดานเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาเด็กในทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัยความหมายดานรูปแบบของการจัด
การศึกษา คือ การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเตรียมความพรอมซึ่งจากความหมายดังกลาว     
จึงถือเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยวดูหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถ    
ในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของ
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ คือสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการ ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาท่ีเนนเด็ก
เปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรมไทยพัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ     
การเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก51 

 

 
__________________________ 
 48เยาวพา เดชะคุปต, การจัดการดานการศึกษาระดับอนุบาล (กรุงเทพ ฯ : สหายบล็อก
และการพิมพ, 2546), 14. 

 49สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการดําเนินงานศูนยปฐมวัยตนแบบ
(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 1. 
 50กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา ลาดพราว, 2546), 1. 
 51นันทิยา นอยจันทร, การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (นครปฐม : นิตินัย, 2548), 91. 
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แนวคิดการบริหารจัดการสูการบริหารการศึกษา 
 แนวคิดเรื่องการบริหารการศึกษามีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการบริหารจัดการ การบริหาร
การศึกษา (Education Administration) เปนการบริหารกิจการตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการให
การศึกษาแกเด็กหรือประชาชน ซึ่งมีนักศึกษาไดใหความหมายแตละทัศนะดังนี้ คือ อยางใดอยางหน่ึง 
ใหสําเร็จดวยความรวมแรงรวมใจดังกลาว จะสามารถทําใหเกิดวัตถุประสงค อันเดียวกันในระหวาง
องคการและสมาชิก ความเต็มใจของสมาชิกจะทําใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น              
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การติดตอสื่อสาร เพ่ือความเขาใจในวัตถุประสงคสูแนวทางการปฏิบัติการโนมนาว
จิตใจเปนการจูงใจทางจิตมากกวาการจูงใจทางดานวัตถุ ควรมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว ใน
องคการ มีการสงเสริมและโนมนาวจิตใจใหคนสามารถปฏิบัติงานอยางดี และมีการกําหนดเปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน ไวอยางชัดเจน52 
 บานาด (Chester I. Barnard) บิดาของการบริหารเปนนักบริหารชาวอเมริกันซึ่งเคยเปน
ประธานของบริษัทอเมริกันเทเลโฟนแอนด  (New Jersey Bell Telephone Company) กลาววา   
การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานขององคการซ่ึงเปนระบบของการรวมแรงรวมใจ เพ่ือจะทํากิจกรรม 
 ปเตอร ดักเกอร (Peter F. Drucker) กลาววา การบริหารหมายถึง ศิลปะในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายรวมกับผูอ่ืน53 
 เฮอรเบิรท ไซมอน (Herbert A. Simon) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542:2)54 
 ภิญโญ สาธร กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน เชน
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม และคุณธรรม รวมทั้งในดานสังคมโดยผานกระบวนการตางๆ 
ทั้งท่ีเปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน55 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 52Chester I. Barnard, School Leadership and management (London : Paul 
Chapman, 1997), 15. 
 53Peter F. Drucker, Instructional Leadership : A Learning – Centered Guide 
(The United States of America: Allyn & Bacon A person Education Company, 2006), 27. 
 54Herbert A. Simmon, Educational Administration (Singapore : McGraw - Hill 
Education, 2007). 
 55ภิญโญ สาธร, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท แอลวี.ที.เพรส 
จํากัด, 2548), 12.  
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 นิรมล กิติกุล กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู 
ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมโดย
กระบวนการตางๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เปาหมายของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู56 
 สมบูรณ พรรณนาภพ กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ของกลุม
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงาม      
ในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ และ เหมาะสมกับความแตกตางระหวางเอกทัตบุคคล เพ่ือใหเขาเปน
สมาชิกท่ีดีของสังคม57 
 จะเห็นไดวา ความหมายของการบริหารการศึกษาทั้งสามความหมายน้ีไดกลาวถึงขอความ    
ที่คลายๆกัน คือ 1) การดําเนินการของกลุมบุคคล 2) เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอก
งามในดานตางๆ และ 3) เพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ดังนั้น การบริหารการศึกษา จึงหมายถึง การดําเนินการของกลุมบุคคล เพ่ือพัฒนาสมาชิก
ของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ เพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมหรือกิจกรรมตางๆ      
ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน นับแตบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกัน กับความตองการของสังคม       
โดยกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตน 
ดําเนินชีวิตอยู 
 
องคประกอบการบริหารจัดการ 
 วิรัช สงวนวงศวาน ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารของฟาโยล (Fayol)       
ไวดังนี้ 
 1. วางแผน (To Plan) คือการกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรและแนวทางการปฏิบัติงาน
ลวงหนา หรือการเลือกทางเลือกในการทํางานที่เห็นวาดีที่สุดจากหลายๆ ทางที่มีอยูซึ่งวางแผน       
จะเก่ียวของกับการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมตาง ๆ เปนสําคัญ 
 2. จัดองคการ (To Organize) คือการกําหนดโครงสรางหรือสวนงานยอยขององคการ       
วามีสวนอะไรบาง แตละสวนงานมีหนาที่ความรับผิดชอบใด และมีใครเปนผูปฏิบัติงานในสวนงานนั้นบาง 
 3. บังคับบัญชาสั่งการ (To Command) คือการออกคําสั่ง การมอบหมายงาน การจูงใจ
การใชภาวะผูนํา และการส่ือสาร เพ่ือใหบุคคลตาง ๆ ในองคการปฏิบัติงานไปตามแผน 
 4. ประสานงาน (To Co-ordinate) คือการกระทําใด ๆ ก็ตามเพ่ือทําใหการปฏิบัติงานของ
สวนงานตาง ๆ ในองคการประสานสอดคลองกัน อาจจะเปนไปอยางมีแบบแผนหรือไมก็ตาม 
__________________________ 
 56นิรมล กิติกุล , องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), 31. 
 57สมบูรณ พรรณนาภพ, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, 
2547), 14. 
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 5. ควบคุม (To Control) คือการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
และบุคคลตางๆ ในองคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานของแผนงาน ซึ่งจะมี
การควบคุมท้ังดานเวลา ดานปริมาณ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน58 
 สายหยุด ใจสําราญ ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ องคประกอบการบริหารของลูเธอรกูลิคและ
ลินดอลวเออรวิค (Luther H.Gulick & Lyndall Urwick) ไวดังนี้ องคประกอบและ บริหารมี 7 ขั้นตอน 
ซึ่งประมวลเปนคํายอวา “POSDCORB” (พอสดคอรบ) 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงาน
อะไรบางที่จะตองทําตามลําดับ พรอมทั้งวางแนววิธีปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานน้ันๆ 
กอนลงมือทํา 
 2. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเคาโครงของการบริหาร
โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวย
กําหนดลักษณะและวิธีการติดตอสัมพันธกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจที่สูงต่ําลดหล่ันกันไป 
 3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือเจาหนาที่ 
ทุกประเภทของหนวยงาน การบริหารงานดังกลาวรวมตั้งแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุแตงตั้ง  
 4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณา 
โดยรอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามดูและใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ  ในฐานะผูบริหารเปน
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน 
 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย 
หรือตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการ หรือสํานักงานใหญ ๆ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ไมมีการซํ้าซอนหรือขัดแยงกันแตทุกหนวยงานประสานกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลักของ
องคการหรือหนวยงานใหญรวมกัน  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยัง
ผูบังคับบัญชาหรือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบ้ืองลาง การเสนอรายงานทําใ ห
ผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของหนวยงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน
ในขณะเดียวกัน การเสนอรายงานใหผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชาไดทราบดวย จะเปนการสรางความ
เขาใจอันดีรวมกันและเปนการบํารุงขวัญไปในตัวการเสนอรายงานจําเปนตองมีการบันทึกหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไวเปนระยะ ๆ มีการวินิจฉัยประเมินผลการตรวจสอบเปนระยะ ๆ จึงจะสามารถ
ทํางานไดถูกตองและรัดกุมสมบูรณ 
 6. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือ
โครงการใชจายเงิน การบัญชีและควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม59 
 
 
__________________________ 
 58วิรัช สงวนวงสวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนา 
การพิมพ, 2545), 36. 
 59สายหยุด ใจสําราญ, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต, 2549), 26. 
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 พิบูล ทีปะปาน ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารของสมาคมผูบริหารการศึกษา 
แหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration : AAA)60 ไวดังนี้     
1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดสรรทรัพยากรการบริหาร (Allocation) 3) การเสริมกําลังบํารุง 
(Stimulation) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) 
 เซียรส (Sears) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารไว61 ดังนี้ 1) การวางแผน 
(Planning) 2) การจัดหนวยงาน (Organizting) 3) การอํานวยการ (Directing) 4) การประสานงาน 
(Coordinating) และ 5) การควบคุม (Controlling) 
 เห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกลาวมาแลว มีความแตกตางกันบาง 
แตละแนวคิดตางก็มุงเสนอขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกลาวมาแลว มีความแตกตางกันบาง     
แตละแนวคิดก็มุงเสนอขั้นตอนกระบวนการที่จะใหครอบคลุมภารกิจของการบริหารทั้งหมดเชนกัน 
เพียงแตการจัดลําดับความสําคัญผิดแผกกันไปบางตามทัศนะ เพ่ือประโยชนสูงสุดทางการศึกษาและ
เปนแนวเปรียบเทียบ กระบวนการบริหารการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
หนวยงาน (Organizting) 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 4) การประสานงาน (Coordinating) 
และ 5) การควบคุม (Controlling) 
 
แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนปฐมวัย 
  ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเชื่อวาเด็กมีสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพในการเรียนมีอิสระ        
ในการทํากิจกรรม สํารวจโลกสําหรับตัวเขาเองและเรียกรองสิทธิในการที่จะมีสภาพการทํางาน       
ที่เหมาะสม มีวิธีการควบคุมตนเองใหทํางานไดสําเร็จ เรียนรูที่จะรับผิดชอบตอตนเองเปนเบ้ืองแรก 
และตอสภาพการณตางๆ ที่ชวยใหคนพบตนเอง และมีพัฒนาการดานตางๆ ไดแก 
  1) พัฒนาการการเรียนรูในการทํางาน ดวยตนเองอยางมีความรับผิดชอบ ในการท่ีจะ
ควบคุมตนเองใหทํางานไดสําเร็จ 
  2) พัฒนาการดานสังคม ดวยความรูในการมีชีวิตสังคมที่แทจริงในหองเรียน รูบทบาทและ
หนาที่ในการเปนสมาชิกกลุม รูจักชวยดูแลสิ่งแวดลอม ทักษะทางสังคม จะได รับการพัฒนาตามวัย 
และมีวินัยในตนเอง 
 3) พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ ดวยการเปนผูที่มีจิตใจท่ีสงบ มีสมาธิในการทํางาน 
รูจักควบคุมตนเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และรูจักการรอคอยโอกาสของตนเอง มีอารมณท่ีเหมาะสม 
  4) พัฒนาการทางดานสติปญญา ดวยการรูจักแยกแยะ มีความคิดริเริ่ม การรูจักตัดสินใจ 
และแกปญหาทางเลือกอยางอิสระ 
 
 
 
__________________________ 
 60พิบูล ทีปะปาน, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรการพิมพ, 2546), 47. 
 61Jesse B. Sears, Strategic Management in Action (New Jersy : Prentice-
Hall, 2004), 41. 
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   5) พัฒนาการทางดานรางกาย ทักษะกลไก จะไดรับการดูแล และพัฒนาทั้งกลามเน้ือเล็ก 
กลามเน้ือใหญ และสมดุลของรางกาย รวมถึงการดูแลระวังรักษาสุขภาพใหรางกายเจริญเติบโตอยางถูก
สุขลักษณะ และมีสุขนิสัยที่ดีในการทํากิจวัตรประจําวัน 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานของไลเคอรท (Rensisi Likert) ไดใหความหมายของการบริหาร 
คือ กระบวนการของสังคมอยางหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับกลุมคนกลุมหนึ่ง ที่เขามารวมกันเพ่ือทํากิจกรรม
อยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวเปนการกระทําที่เกี่ ยวของกับ  
การดําเนินการ กระตุนหรือยั่วยุใหเกิดการกระทําการควบคุมและการทําใหเกิดการรวมกันเขา      
เปนหนึ่งเดียวกันอยางมีระบบหรืออยางไมมีแบบแผน ทั้งในดานของบุคคลและดานวัตถุ62 
 ฟาโย (Henri Fayol) ไดกําหนดนิยามของการบริหารไววา ความคิดริเร่ิม การวางแผน       
การจัดการในองคกร การกระตุน การสื่อสารและการควบคุมเปนสิ่งจําเปนและจะตองเนนในหลักการ
บริหาร หลักการหรือรากฐานเบ้ืองตนที่เปนความจริงที่เกี่ยวของกับการจัดองคกร หลักการบริหาร
ควรเริ่มตนดวยการจี้ลงที่จุดของการวิจัยและตองมองทฤษฎีควบคูกับการบริหารเสมอ กระบวนการ
บริหารเปนกระบวนการศิลปะ ซึ่งจะเก่ียวของกับหลักการของการจัดการบริหาร เมื่อกําหนดหลักการ
ในการบริหารที่ดีไวแลวก็สามารถท่ีจะนําเอามาปฏิบัติใหไดกับองคกร 
 แมรี่ (Marry Parker Foller) อธิบายวาการบริหารเปนศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดย
บุคคลอ่ืน ซึ่งผูบริหารจะทํางานสําเร็จหรือไมนั้น ก็โดยการเตรียมทุกอยางไวลวงหนา เพ่ือใหบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติโดยมุงเปาหมายหลัก ซึ่งตัวผูบริหารเองไมจําเปนตองปฏิบัติงานดังกลาวดวยตนเอง 
 กลูลิค (Luther Gulick) อธิบายวา การบริหารเปนการใชความรูเพ่ือแสวงหาความเขาใจ
อยางมีระบบ วาทําไม และอยางไร จึงเปนลักษณะของความเปนศาสตร เพราะการบริหารไดถูกศึกษา
และจัดระเบียบใหเปนทฤษฎีที่ถกูกําหนดขึ้นโดยการทดสอบเปรียบเทียบกับประสบการณอยูเสมอ 
 เกษม นเรศเสนีย ไดกลาววาการบริหารไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน      
ไดมีการนําเอากระบวนการของงานวิจัยมาใชในการแกปญหาตางๆ จึงทําใหวิธีการบริหาร              
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย คือมีการตั้งเปาหมายขององคกรไวอยางชัดเจน มีการกําหนดสมมติฐาน 
ที่สมเหตุสมผล มีการสังเกต การรวบรวมขอมูล วิเคราะห และประเมินผล สรุปพรอมทั้งหาแนว
ทางการแกไขเพ่ือประกอบการตัดสินใจใหผูบริหารทําใหการบริหารมีหลักเกณฑมากขึ้น โดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรมากข้ึน การแกปญหากระทําเปนขั้นตอนอยางมีระบบ ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปน 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 62Rensisi Likert and others, อางถึงใน วัชระ ภาโนชิต, “แนวคิดทฤษฎีการบริหารงาน 
การถายโอนการจัดการศึกษาใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), 42-49. 
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เครื่องมือใชตัวเลขประกอบการคํานวณทางคณิตศาสตรและสถิติ ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิคส และ
ระบบคอมพิวเตอร ใชวิธีการศึกษาทดลองและพิสูจนจากขอเท็จจริงเปนหลักในการพิจารณาในการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจพิจารณาจากผลรวมของทั้งระบบ63 
 เยาวภา เดชะคุปต ไดสรุปแนวคิดของนักบริหารการศึกษาไววา การบริหารจัดการศึกษา 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะจัดดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน โดยการนําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใชใน
การสรางบรรยากาศของการทํางานที่มีระบบมีการวางแผนการปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงที่เหมาะสม
กับสังคมในทองถิ่น ซึ่งการบริหารการศึกษาปฐมวัยใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพ
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 1.แนวความเชื่อของผูบริหาร การบริหารการศึกษา 
มีแนวคิด คือ ยึดวิธีบริหารเชิงวิทยาศาสตร ใหความสนใจงานเปนสําคัญ โดยถือวาการบริหารเปนการ
จัดระบบระเบียบ วิธีการทํางาน วางแผนงานใหคนปฏิบัติงานยึดวิธีบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตรให
ความสนใจตอคนเปนสําคัญ ถือวาปจจัยสําคัญคือมนุษย ถาสามารถพัฒนาคนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นผลสําเร็จของงานจะเกิดขึ้น เปนการบริหารโดยยึดหลักมนุษยสัมพันธเปนหลัก 2.การบริหารงาน
โรงเรียนเปนการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหาร เมื่อมีปญหาก็นําเขามาปรึกษากัน เปดโอกาส
ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงาน 3.ปจจัยในการบริหารงานที่เรียกวา 4M ไดแก กําลังคน (Man) 
การทํางานจะสําเร็จไดตองมีคนดี มีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน มีความสนใจและตั้งใจ
ในการทํางาน งานจึงจะประสบผลสําเร็จเงิน (Money) การทํางานใดหากขาดมีการเตรียมพรอม
สําหรับเหตุการณพิเศษซ่ึงอาจเกิดขึ้นและพรอมที่จะแกไข การบริการควรปฏิบัติไดงายและคลองตัว        
มีการประเมินผลงานและติดตามโครงการอยูเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่วางไว 
สงเสริมใหครูไดพัฒนานักเรียน และชวยเหลือนักเรียนไดพัฒนาทั้งทางสติปญญา อารมณ สังคม และ
ทางรางกาย การบริหารงานดานวิชาการจัดแผนการสอนโดยยึดหลักการบรูณาการ นําวิชาตางๆ     
มาประสมประสานใหกลมกลืนกัน64 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี มีคุณภาพ ครูและบุคลากรของศูนยฯทุกคนมีคุณภาพ หลักสูตรได
มาตรฐาน และ มีคุณภาพ การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    
สุขนิสัยสงเสริมความรูและพัฒนาการเด็กอยางมีคุณภาพ การบริหารจัดการโดยกรรมการบริหารศูนย 
ที่เขมแข็ง และมีคุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 1. มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 2. มีระบบขอมูล
ทันสมัยครบและครอบคลุม 3. มีการทํางานแบบมีสวนรวมสูง 4. มีการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
5. มีความสัมพันธอยางใกลชิดจากทุกภาคสวน 6. มีเครือขายเชื่อมโยงหลากหลาย 7. มีหนวยงานภาครัฐ/ 
 
 
 
 
__________________________ 
 63เกษม นเรศเสนีย, การบริหารองคกรในภาวะวิกฤต (กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร, 
2549), 139-140. 
 64เยาวภา เดชะคุปต, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ : แม็ค, 2542), 59-61. 



 

44 
 

ที่เอกชน องคกรสถาบันเปนที่ปรึกษา 8. มีทีมงานที่เขมแข็ง 9. มีครู ผูบริหารที่มีจิตสํานึกจิตอาสาสูง 
10. มีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลท่ีดีอยางตอเนื่อง 11. มีระบบจูงใจท่ีดี 12. มีการนําระบบประกัน
คุณภาพมาใช65 
 สุกรี เจริญสุข และคณะ ไดเสนอหลักการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  
ศิลปะ ดนตรี กีฬา เพ่ือเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี และพลศึกษาแกครู ซึ่งเนน
การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณทุกดานไดแก ดานรางกาย มีสุขภาพท่ีสมบูรณดานจิตใจและ
อารมณ มีจิตใจที่ราเริงแจมใส ดานสติปญญา มีทักษะทางศิลปะ ทักษะในการเลนดนตรี และกีฬาเปน 
ดานสังคม มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ดานจริยธรรม ประพฤติดีและประพฤติชอบ โดยสรุปไดเปน 
3 หลักการ คือ หลักความเหมือน คือการเลียนแบบ ผูเรียนไดเห็นแบบอยางที่ดี เกิดประทับใจแลว
นํามาฝกจนเกิดความชํานาญ มีทักษะ หลักความแตกตาง เมื่อผูเรียนมีทักษะที่ดีแลวเริ่มแสวงหา
แนวทางใหม ไมวาจะเปนดานการเรียนศิลปะ ดนตรี กีฬา และเริ่มดัดแปลงวิธีการจากเดิม และ       
มีเทคนิคเพ่ิมขึ้น กลายเปนความสามารถพิเศษ พรสวรรค หลักความเปนฉันเปนสุนทรียภาพและ
ความเชี่ยวชาญ ที่ตั้งอยูบนรากเงาของวัฒนธรรม ความสามารถทางดนตรี กีฬา ศิลปะ ก็จะฉายแวว
ออกมาภายนอกเกิดเปนผลงาน แสดงความเปนศิลปน ดนตรี และกีฬา66 
 ชไมมน ศรีสุรักษ ไดเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยไววา คือความพยายาม
ที่จะดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ดานศูนยเด็กเล็ก ครู หลักสูตร เด็ก วัสดุอุปกรณทาง  
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีผลผลิตคือผูเรียนที่เปน
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพที่สุด การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพ่ือใหสถานศึกษาปฐมวัยดําเนินงานอยางมีระบบตรงตามเปาหมายชวยใหใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งกําลังคน  วัสดุอุปกรณ และเวลา หนาที่ของผูบริหารในการจัด 
การศึกษาปฐมวัยควรบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใชสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management) ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจ  การมีสวนและรวมตัดสินใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น แนวการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานน้ัน ที่ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี เชน               
ใชกระบวนการบริหารสถานศึกษาไปตามหลักของ POSDCORB (P หมายถึง Planning การวางแผน
นโยบาย O หมายถึง Organizing จัดโครงสรางขององคกรและเจาหนาที่รับผิดชอบ S หมายถึง 
Staffing การสรรหาบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน  D หมายถึง Directing      
การอํานวยการวินิจฉัยสั่งการและนิเทศ C หมายถึง Coordinating การประสานงานกับทุกฝายให 
 
 
 
__________________________ 
 65มงคลธร บัวประทุม, กลวิธีการจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, 
เขาถึงเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2554 เขาถึงไดจาก http://angthongcity.go.th/News/smallchildren.doc.  
 66สุกรี เจริญสุข, ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพไอเดียสแควร, 2540), 79-83. 
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ทํางานรวมกันอยางสามัคคี R หมายถึง Reporting การรายงานผลปฏิบัติงานและการแกไขปญหา 
และ B หมายถึง Budgeting การจัดงบประมาณวางแผนใชเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนการบริหาร
ทรัพยากรตองคํานึงถึง 4M’s ทั้งนี้ จะตองปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยใหไดสอดคลองกับ
บริบทชุมชน บทบาทของผูบริหารในการปฏิบัติการเรียนรูคือ  เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม ตลอดจนดานนวัตกรรมเทคโนโลยี บริหารงานอยางเปนประชาธิปไตยโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใหเกิดการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมในการเรียนรู
ทางการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามจุดมุงหมายและนโยบาย จัดการศึกษา67 
 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน Brain Based Learning (BBL) มีความเชื่อวา การจัด
กระบวนการเรียนรูตองสามารถทําใหเด็กเกิด การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ 1) มีความสุขและ
สนุกกับสิ่งที่เรียนรู 2) มีความสนใจใฝรูใฝเรียนดวยตนเอง 3) มีความสามารถถายทอดความรูที่ไดแก
ผูอ่ืนดวยตนเองไดอยางถูกตองและมีสุข และ 4) นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตจริงได แนวคิด    
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
และการเรียนรูผานกิจกรรม (Activity Based Learning: ABL) สําหรับแนวคิดแบบ Constructivism นั้น 
เปนแนวคิดท่ีมุงเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง ๆ (Hands – On Learning) หรือมีบทบาทในการคนควา
หาความรูดวยตัวเอง เปนการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active) เพ่ือทําใหการเรียนรู ไมเปนเพียงแคการ     
ฟงบรรยายในหองเรียน ซึ่งเปนการเรียนรูเชิงรับ (Passive) เทานั้น จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรู   
ในโรงเรียนปจจุบัน มักจะมุงเนนใหเด็กคนควาทํารายงาน นําเสนอผลงานคนควา และมักจะมี 
กิจกรรมใหเด็กไดประดิษฐ หรือไดสรางสรรคผลงาน สําหรับแนวคิดแบบการเรียนรูผานกิจกรรม 
(Activity Based Learning: ABL) นั้นเปนแนวคิดที่มุงเนนใหเด็กซึมซับความรู ความเขาใจ ผานการเลมเกม 
กิจกรรมกลุม ซึ่งเนนการกระตุนใหเด็กไดเขาใจ และไดคิดเองในระหวางทํากิจกรรม และเลนเกม 
สามารถพัฒนาแนวคิดความรูเฉพาะตนข้ึนมาเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนกิจกรรม
กลุมดวยแลว ก็จะสามารถทําใหเด็กพัฒนาภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม ความสามารถ
ในการเขาสังคมได แนวคิดที่ 2 Neuro Linguistic Programming (NLP) แรกเริ่มเปนศาสตรในการ
บําบัดใหกับผูปวยทางจิต ที่มีอาการซึมเศรา หดหู ขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตแตตอมา ริชารด 
แบนเลอร และ จอหน กรีนเดอร ไดประยุกตแนวคิด NLP มาใชในคนปกติ โดยมีความเชื่อวาแนวคิด 
NLP สามารถใชเวลาสั้นในการปรับเปลี่ยนใหคนปกติ กลายเปนคนท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง 
โดยสรุปแลวแนวคิดน้ีเปนศาสตรในการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจ ความเชื่อ พฤติกรรมเดิมที่เปนคน
เรื่อยๆ เฉื่อยๆ ใหกลายเปนคน ที่มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความกระตือรือรน แนวคิดที่ 3 พหุปญญา 
 
 
 
 
__________________________ 
 67ชไมมน ศรีสุรักษ, แนวคิดในการบริหาร จุดมุงหมาย นโยบาย และกรณีศึกษาการ 
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยของนานาชาติ (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพลาดพราว), 2-4. 
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(Multiple Intelligences: MI) ดร.โฮเวิรด การดเนอร (Howard Gardner) เปนผูริเร่ิมทฤษฎีพหุปญญา 
(Multiple Intelligences: MI) โดยเชื่อวามนุษยแตละคนมีวิธีการเรียนรู ที่แตกตางกัน มีจุดเดน จุดดอย
ที่แตกตางกัน ดังนั้นครู พอแมและผูปกครอง จะตองเขาใจในความแตกตางของเด็กแตละคน และ
พยายามคนหาวาความรู หรือทักษะดานไหนท่ีเด็กมีความสามารถในการเรียนรูสูง จะไดจัดแนวทาง 
การเรียนรู และสนับสนุนไดอยางถูกตอง และเหมาะสมความสามารถทางปญญาของมนุษย เพ่ือพัฒนา
สติปญญานั้นใหมีความโดดเดน สามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  ตามทฤษฎีพหุปญญา 
(Multiple Intelligences) นั้น สามารถแบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 1) ปญญาดานภาษา (Linguistic 
Intelligence) 2) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence)       
3) ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual – Spatial Intelligence) 4) ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว 
(Bodily – Kinesthetic Intelligence) 5) ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 6) ปญญาดาน
มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 7) ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal 
Intelligence) 8) ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)68 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดวางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3 -5 ป มุงใหเด็กมี
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ความแตกตางระหวางบุคคล จึงกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้   
1) รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 2) กลามเน้ือใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชงานได
อยางประสานสัมพันธกัน 3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกําลังกาย 6) ชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย 7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 8) อยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 9) ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 10) มีความสามารถในการคิด
และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 11) มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 12) มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู69 
 รุงรวี กนกวิบูลย ไดเสนอหลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาล ไววา หลักการและจุดมุงหมาย
ในการพัฒนาเด็กตองสอดคลองกับวัยและพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 กิจกรรม ไดแก การเก็บขอมูลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก ใหเด็กไดชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สถานที่ทั้งในและ 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 68เอกสารเวทีเสวนา, การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน , เขาถึงเม่ือวันที่ 4 
มีนาคม 2554 เขาถึงไดจาก http://varee.ac.th/v2/krupor/bbl-brain-based-learning/ 
 69กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (กรุงเทพ ฯ : ม.ป.ท., 
2546), 1-5. 
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นอกหองเรียน มีระบบเรื่องการดูแลสุขอนามัยของเด็ก ครูหรือผูดูแลเด็กเปนผูมีความรูและ             
มีประสบการณในของผูปกครอง การเดินทาง ซึ่งจะเห็นวาผูปกครองมีความสําคัญ ที่จะตองมีสวนรวม
และมีปฏิสัมพันธกับระหวางครู ผูบริหาร และเด็ก70 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก University of Chicago 
Laboratory School เริ่มตนจากการท่ีมีเด็กนักเรียน 1,700 คน เริ่มตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง
เกรด 12 เด็กนักเรียน จาก Metropolitan Chicago โรงเรียนมีผลสถิติการสอบเขามหาวิทยาลัย
จํานวนมาก นักเรียนมีความรูโดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน โปรแกรมการศึกษา 
มีความเขมงวดแตก็ยังคงใหความสนใจในการพัฒนาบุคลิกลักษณะ ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    
มีการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต โรงเรียนสาธิตเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่มีนักเรียนซึ่งมาจาก
พ้ืนฐานท่ีหลากหลาย เชื่อวาโรงเรียนสาธิตตองการท่ีจะใหมีประสบการณเพ่ือที่จะเกิดความพึงพอใจ
กับอนาคตของเด็กและครอบครัวที่มาเยี่ยมโรงเรียน ดังนี้ 1) พิจารณาการใหบริการสําหรับนักเรียน
โดยการมีการเรียนที่แตกตาง 2) มีความสมบูรณแบบในการประเมินตนเองที่นาเชื่อถือ 3) พัฒนา 
ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน และ 4) ดําเนินการพัฒนากิจกรรมใหมีความ
หลากหลาย 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก จัดประสบการณโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ            
มีการศึกษาท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของชุมชน วิเคราะหผูเรียนตามความตองการของเด็กแตละคน
ตามข้ันพัฒนาการ ตามความสนใจ โรงเรียนจะตองชวยนักเรียนแตละคนใหเรียนรูในการคิดมีทักษะ
การคิดและความคิดสรางสรรคพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬามุงผลสัมฤทธิ์ในดาน
อารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดีใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรมรับผิดชอบ   
ตอตนเองและชุมชนพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตในการดําเนินงานโรงเรียนตามพันธกิจตามแนวคิด
ของดิวอี้ เพ่ือมุงม่ันในการเปนโรงเรียนที่เปนตนแบบทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด 
 นักเรียนตองมีการเรียนรูเพ่ือการเลนและเลนเพ่ือการเรียนรู ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอม
ของหองเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีการอาน เรียนรูศิลปะ การเลนเกม และดนตรี เพ่ือเปนการ
พัฒนาการทางสติปญญา และทักษะทางสังคม หองเรียนแตละหองรับนักเรียนไดสูงสุด 22 คน ตอครู 1 คน 
และครูพี่เลี้ยง 1 คน ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรู นิทาน ภาพวาด กิจกรรมศิลปะสรางสรรค การเลนดนตรี
และการสํารวจโลกรอบๆ ตัวนักเรียน เมื่อนักเรียนเริ่มเขาสูชั้นอนุบาล กิจกรรมในหองเรียนจะมีการ
อภิปราย สนทนาและแสดงความคิดของตนเองเร่ิมมีการสํารวจคนควาสังเกตสัตวเลี้ยงและพืชตางๆ 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตตองมีการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความภูมิใจ 
เห็นคุณคาของตนเอง นักเรียนตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะและการตระหนักเกี่ยวกับ
สังคมในระหวางวันนักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กิจกรรมกลุมเล็ก กิจกรรม
รายบุคคล เรียนรูการนําเสนอความคิด ความรูสึกการวางแผนและการรวมมือในกิจกรรมตางๆ       
ของโรงเรียน 
 
__________________________ 
 70รุงระวี กนกวิบูลย, ”โรงเรียนอนุบาลดีตองแพงรึเปลา” นิตยสารรักลูก (มกราคม 2551), 
168-169. 



 

48 
 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ชิคาโก มีจํานวนคณะกรรมการบริหาร 
24 คน ซึ่งดํารงตําแหนงคณบดี จากคณะวิชาตางๆ เชน คณะนิติศาสตร ภาษาศาสตร แพทยศาสตร 
บริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 คน71 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยออเรนท โคช (The Early Childhood 
Lab School of Orange Coast Collenge)  
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย แหงมหาวิทยาลัยออเรนท โคช เปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของ
ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช มีจุดมุงหมาย เพ่ือเปนโรงเรียนสาธิตในการ
บริการนักศึกษา ไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพ่ือที่จะกาวสูการเปนครูของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และครูปฐมวัย ตองไดรับการสรรหาคัดเลือก 
เนื่องจากตองเปนผูที่มีศักยภาพ พ้ืนฐานดานการศึกษาท่ีดี และมีประสบการณทางดานการศึกษา
ปฐมวัยพวกเขาตองแสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน ในการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ และเด็กในเชิงสรางสรรค 
เนื่องจากผูปกครองตองมีการสังเกตการณนักเรียน การสอนของครู ซึ่งครูควรมีเวลาท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ทุกคนตองมีศักยภาพสู งในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กใหความอบอุน และทะนุถนอมนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนแตละคนไดรับการสงเสริม
พัฒนาการ 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช ไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
ปฐมวัยนานาชาติ (NAEYC,s National Academy of Early Childhood) ซึ่งมีคุณภาพสูงในการ
ไดรับการรับรองจาก NAEYC โรงเรียนควรดําเนินการใหเห็นสิ่งตางๆ ดังนี้ 1) ปฏิสัมพันธที่อบอุน 
นุมนวล ระหวางครูและนักเรียน 2) บริหารโรงเรียน และ ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน 3) พัฒนาความ
เปนมืออาชีพทางดานการศึกษาปฐมวัย 4) ผูใหญตองมีการตอบสนองความตองการของนักเรียนเปน
รายบุคคล 5) เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 6) วางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
สําหรับ ขั้นพัฒนาการของนักเรียนโดยมีกิจกรรมการเลนบล็อก วาดภาพ การอานนิทาน เลานิทาน 
การแตงตัวตุกตา และกิจกรรมการเลนกลางแจง 
 ดําเนินงาน และจัดระบบการประเมินผลพัฒนาการท่ีเหมาะสม โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
เปดรับบริการนักเรียน อายุตั้งแต 2-5 ป ซึ่งมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองธรรมชาติของนักเรียน 
และเปนการกระตุน สงเสริมภาษา พัฒนารางกาย ทักษะการคิด สติปญญา ความคิดสรางสรรคและ
จิตนาการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและการปฏิสัมพันธทางสังคม เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหา โดยผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ คือ ดนตรี และกิจกรรมเคลื่อนไหววิทยาศาสตร  
 
 
 
 
 
__________________________ 
 71University Of Chicago Laboratory School, accessed 26 December 2008. 
Available from http://www.uaf.edu. 
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ทักษะทางภาษา การประกอบอาหาร การพัฒนากลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก ศิลปะสรางสรรค 
การแสดงบทบาทสมมติ การเลนละคร การทัศนศึกษา ซึ่งกิจกรรมตางๆ จัดดําเนินการภายใน 16 สัปดาห
ตอภาคเรียน ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย เนนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสําหรับเปนความรูในการ
ทํางานกับเด็กๆ ซึ่งมีความหลากหลายตามอายุ ตามขั้นพัฒนาการ ตามจิตวิทยาพัฒนาการเพ่ือพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพของเด็กและการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เมื่อสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพใน day care หรือโรงเรียนอนุบาล โดยเปนครู นักการศึกษาปฐมวัย ที่ปรึกษาเฉพาะ
ทางสําหรับเด็ก ผูดูแลเด็กทารก และเด็กวัยเตาะแตะ ผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารศูนยดูแลเด็กเล็ก 
ตางๆ72 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด (The Early Childhood 
Center Lab School of Colorado State University)  
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัย โคโลราโด สเตท อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
พัฒนามนุษยและการศึกษาสําหรับครอบครัว โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัย โคโลราโด สเตท     
มีการจัดโปรแกรมการศึกษา เพ่ือที่จะสงเสริมความคิดตอตนเองในเชิงบวก เพ่ือการเคารพนับถือ
ตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน โรงเรียนไดมีการวินิจฉัย แนวทางสําหรับสงเสริม 
ชวยเหลือครอบครัว คือ จัดประสบการณการศึกษาที่มีความหมายสําหรับเด็กในการวางแผนที่จะ
จัดเตรียมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาการดานตางๆ คือ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และ สติปญญา รวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กแตละคน มีการจัดการเลนเพ่ือการเรียนรู    
โดยไมบล็อก ศิลปะ ดนตรี การเตรียมดานโภชนาการที่ดี การแสดง การละคร การเลนน้ํา การเลนทราย 
การสังเกต ปรากฏการณทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โรงเรียนควรมีการกระตุนใหนักเรียนแสดงออก และมีการรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน 
การศึกษาในระดับปฐมวัย นักเรียนควรพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย ความเปนตัวตน ความรับผิดชอบ 
การเรียนรูการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจ 
 1. จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการใหเขา
มาศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน 
 2. การบริการ - จัดบริการตามความตองการของนักเรียน และครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน 
และครึ่งวัน 
 3. การวิจัย - ดําเนินการวิจัย ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทางและหลักเกณฑ 
ในการจัดการศึกษารวมมือกันกับโรงเรียนสาธิต โดยการบริจาคชวยเหลือ การแบงปนวัฒนธรรม 
เสนอแนวความคิดตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน หองเรียน เพ่ือเสนอแนะ 
การดําเนินงานของโรงเรียนดวย73 

 
 
__________________________ 
 72The Early Childhood Center Lab school of Colorado State University, 
accessed 21 December 2008.Available from http:// www.colorado.edu. 
 73lbid. 
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 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดโปรแกรมท่ีมีคุณภาพสําหรับนักเรียนหลักสูตรไดมีการสราง      
โดยสงเสริมกระบวนการเรียน เรียนเพ่ือเปนการพัฒนาในรูปแบบเฉพาะของเด็กปฐมวัย มีการวางแผน
โครงสรางหลักสูตร กระบวนการจัดประสบการณโดยมีฐานของระดับขั้นพัฒนาการและความถนัด
ความสนใจของนักเรียนหลักสูตรตองเอ้ือตอการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดเรียนรูดวยตนเองมากกวาการสอน 
โดยครูเทานั้น มีกิจกรรมทั้งกลุมใหญและกลุมเล็กตองมีหลักสูตรที่นักเรียนไดมีกิจกรรมเรียนรู
สิ่งแวดลอมทั้งในหองเรียน ในโรงเรียน นอกหองเรียนและนอกโรงเรียนเด็กควรไดมีกิจกรรม ศิลปะ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การอาน ดนตรี ภาษา การเลนกิจกรรมกลางแจง การพัฒนากลามเน้ือใหญ
และกลามเนื้อเล็ก 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีความเชื่อวาผูปกครองมีอิทธิพลตอการใชชีวิตของเด็ก ดังนั้น
โรงเรียนจึงมุงมั่นสรางความสัมพันธระหวางเด็ก โรงเรียน และครอบครัว จัดกิจกรรมรวมกัน        
เพ่ือผูปกครองไดพบครูประจําชั้น ผูบริหารโรงเรียน การจัดประสบการณสําหรับเด็ก เพ่ือเปนการ
พัฒนานักเรียนรวมกัน เปาหมายของหลักสูตรตามพ้ืนฐานความเชื่อ ดังนี้ 1) นักเรียนมีความตองการ
เลนบล็อกเพ่ือคนพบทักษะใหม ๆ 2) เมื่อนักเรียนไดเลนตามความเชื่อ ความคิดของตนเอง จะเปนการ
พัฒนาจินตนาการของพวกเขาและพัฒนาความคิดสรางสรรค 3) นักเรียนพัฒนากลามเน้ือเล็กโดยการ
เลนภาพตัดตอตุกตา 4) ผูใหญมีสวนชวยนักเรียนในการพัฒนาภาษาโดยการอาน การรองเพลงการ
เคลื่อนไหวและมีกิจกรรมรวมกัน 5) มีความทุมเทการทํางานในการวางแผนการจัดการเรียนรู          
6) ตรวจสอบประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําผลมาปรับปรุงตอไป และ         
7) สรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง74 
 อีริน บูกาทเนอร (Erin Baumgartner) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
ฮารวาย โดยศึกษาจากผูบริหาร ครูโรงเรียนสาธิต พบวา บทบาทของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
ควรมีแนวทางการบริหาร การดําเนินงานดังนี้ 1) ศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย เพ่ือนําไปสูการเปน
ตนแบบ 2) เปนผูนําดานการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอน 3) ผูเรียนใหทันสมัยและสอดคลอง กับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 4) การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 5) โรงเรียนสาธิตเปนผูนําดานการ
บริหารจัดการดานการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา  6) เปนสถานท่ีปฏิบัติการเพ่ือฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร แหงมหาวิทยาลัยฮารวาย 7) มีการสนับสนุน
และรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการ
ฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูและการฝกงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 8) มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามคุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยฮารวายที่มีความรู 
 
 
 
 
__________________________ 
 74Lunenburg.Fred and C.Crnstein Allan,  Education Administration : Concepts 
and Practices (New York : Wadsworth Publishing Company, 1998), 36 
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เปนคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  9) สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหมีความเปนเลิศ ทั้งดานวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี สุนทรียภาพ และเทคโนโลยี 
และ 10) ใหบริการทางวิชาการแกสังคม75 
 โอวา (Jacky Owa) ศึกษาการบทบาทของโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช พบวา 
โรงเรียนสาธิต มีความมุงมั่นในการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกเยาวชน โดยผานกระบวนการเรียนรู     
ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม โดยใชความรูที่มีอยูแสวงหาองคความรูใหม      
ไดอยางเหมาะสม และเปนที่ปฏิบัติการทดลองคนควาทางดานศึกษาศาสตร 
 โรงเรียนสาธิตเปนสถานศึกษาท่ีพัฒนาบุคคลใหเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย อารมณสังคม 
และสติปญญา สามารถอยูรวมกันในสังคม อยางมีความสุข จะเกิดขึ้นไดโดยจัดการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพแกเยาวชน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ         
มีความรู ความสามารถ และทักษะเบื้องตน ในการประกอบอาชีพ และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ไมมีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสํานึก ในการเปนสมาชิกที่ดี ซึ่งบทบาทท่ีสําคัญมีดังนี้  1) พัฒนาผูเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพใหมี
ความพรอมและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม         
มีสุขภาพดี 3) รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข  4) มุงวิจัย 
สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม 5) รวมมือกับสถานระดับอุดมศึกษา ใน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาความเปนครูคุณภาพ และ 6) สงเสริมและรวมมือกับชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาการดานวิชาการและการประกอบอาชีพใหแกประชาคม76 
 ฮักซ (Hughes) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนสาธิตในการเปนหองปฏิบัติการ พบวา โรงเรียน
สาธิตตองมีการสรางเอกลักษณที่เดนชัด ทั้งในดานการเรียนการสอน บุคลิกภาพของโรงเรียนดาน  
การสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน ดานจรรยาบรรณของโรงเรียน ดานการจัดสภาพแวดลอม
ทั้งในโรงเรียนและสิ่งแวดลอมบุคคล 
 บทบาทของโรงเรียนสาธิตที่ตองมีการวางแผนเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 1) นักศึกษา
ไดรับความรูและประสบการณที่ดีจากการฝกปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถนําไปเปนแบบอยาง 
และแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรูความสามารถเพ่ือการประกอบอาชีพตอไป  2) มีผลงาน
การศึกษาคนควา ทดลอง และวิจัยเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพรเพ่ือประโยชนทางการศึกษาตอไป 3) เพ่ือใหผูเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายสามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอในสถาบันอ่ืน ๆ 
 
 
__________________________ 
 75Erin Baumgarther and other, The Role of the University of Hawaii 
Laboratory school Journal of Philosophy and history of education (The United 
State Of America : Paul Chapman Publishing Ltd, 2009), 10-11  
 76Jacky Owa, “The role of Orence coach labolary school”, Journal of carly 
childhood education (March 2008) : 32-37. 
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ในระดับที่สูงขึ้นได 4) สรางใหนักเรียนเปนผูมีชื่อเสียงและความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีว    
ในอนาคต 5) สรางผูเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตเปนเยาวชนและพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพทันสมัย สอดคลองกับ     
การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี   
มีความสุขเปนที่พ่ึงประสงคของสังคม 7) จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาศักยภาพ
ทางการคิด และการสรางวินัยในตนเอง 8) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 9) เปนแหลงปฏิบัติการดานการศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย 10) จัดสภาพ 
แวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 11) จัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและใหเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารโรงเรียน77 
 ชารอน เพียรสัน (Sharon Pierson) ศึกษารูปแบบโรงเรียนสาธิตมัธยมของมหาวิทยาลัย 
อลาบามา สเตท พบวา โรงเรียนสาธิตมัธยม เปนตนแบบของการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย เปนผูนําโรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส (E-School) ทั้งในดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนใหเปนเยาวชนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิต ดังนี้ 
 1. เนนหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ 
 2. มุงเนนการพัฒนาครูที่เปนครูตนแบบ 
 3. พัฒนาบทบาทผูบริหาร รวมทั้ง ผูอํานวยการโรงเรียน คณบดีและอธิการบดี 
 4. จัดส่ิงอํานวยความสะดวกหลากหลายใหกับนักเรียน บุคลากรและผูปกครองโรงเรียน     
มีการพัฒนาการศึกษาเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  4.1 สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  4.2 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนพื้นฐาน 
  4.3 การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
  4.4 การฝกทักษะดานอาชีพเพ่ือแกปญหาความยากจน 
  4.5 สงเสริมการถายทอดองคความรูเพ่ือสรางจริยธรรม 
  4.6 ความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียนการสอนได
โรงเรียนมีการสรางมาตรฐานในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   4.6.1 เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   4.6.2 นักเรียนมีความรู ตามคุณลักษณะของนักเรียนสาธิต 
   4.6.3 โรงเรียนมีสื่อการศึกษาที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู
ของนักเรียน 
   4.6.4 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรู
ของนักเรียน 
   4.6.5 โรงเรียนพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองตอการ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน 
__________________________ 
 77Hughes O., The Role of the campus Laboratory school (Bloomington IN : 
Division of Research and field services Indiana University, 2008), 83-88  
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   4.6.6 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพตาม 
   4.6.7 โรงเรียนมีงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารองคกรเพ่ิมขึ้น 
   4.6.8 เสริมสรางศักยภาพใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
   4.6.9 โรงเรียนสงเสริมการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ใหประชาชนไดรับ
ความรูไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.6.10 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมที่เหมาะสม และพึงพอใจการดําเนินงานของ
โรงเรียน78 

 จอนหสัน (Johnston) ศึกษาทัศนคติของผูปกครองในดานการมีสวนรวมระหวางบานกับ
โรงเรียน พบวา ผูปกครองมีทัศนคติในดานความสัมพันธของผูปกครอง ดังนี้ 
 1. ผูปกครองสามารถเขามามีสวนในการแสดงความคิดเปนหรือใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน 
 2. หลังจากผูปกครองไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน สงผลใหผูปกครองมีเจตคติที่ดีตอ
ตนเองและเจตคติตอโรงเรียนในทางท่ีดีขึ้น 
 3. ผูปกครองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก การจัดหลักสูตร หลักการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับบุตรหลานของตนเองได 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 5. ผูปกครองสามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองคนอ่ืนๆ ไดมากขึ้น 70 สมาคม
โรงเรียนสาธิตแหงชาติ (Nation Association of Laboratory schools) ศึกษาหนาที่ของโรงเรียน
สาธิต พบวา โรงเรียนสาธิตควรมีหนาที่ตางๆ ดังนี้ 
  5.1 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทุกดานแกเยาวชน 
  5.2 เพ่ือเปนแหลงสาธิตแกบุคคลท่ัวไปในดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร 
  5.3 เพ่ือเปนแหลงแสวงหาองคความรูใหม และเปนที่ปฏิบัติการทางดานครุศาสตรหรือ
ศึกษาศาสตร 
  5.4 เพ่ือสงเสริมสิง่แวดลอมของสังคมโดยรวม 
  5.5 เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางดานการศึกษา79 
 
 
 
 
__________________________ 
 78Sharon G.Pierson, “A Model school Alabama state college laboratory high 
school : A Study of African American’ Dedication to Educational During Segregation” 
Journal of Education (March 2007) : 61-67. 
 79Best J.H Johnston J.H., The new American family and the school 
(Dissertation, Columbus OH: national middle school association, 2004), Abstract.  
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 นอกจากนั้นยังพบวา โรงเรียนสาธิตตางๆ ควรตั้งสรรถนะของผูเรียนเพ่ือเปนแนวทาง       
ในการพัฒนานักเรียนตอไป โดยมีสมรรถภาพ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ตามหนาที่และวัตถุประสงคของโรงเรียน คือศิษยมีภาวะผูนําที่มีลักษณะ     
เดนในการแสวงหาความรู 
 2. กลาคิด กลาแสดงออก และสามารถปรับปรุงตนเองไปสูความสําเร็จไดในหลายๆรูปแบบ
ตามสถานการณจริง 
 3. ใชความรูความสามารถของตนอยางพอเหมาะพอสมกับสถานการณ พรอมทั้ง มีเหตุผล 
ที่เที่ยงตรง 
 4. คํานึงถึงประโยชนในทางสรางสรรคแกสวนรวมเปนสําคัญ ทั้งนี้ บนพื้นฐานแหงคุณธรรม 
 5. มีบุคลิกภาพของความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี มีวินัย กลาคิด กลาทํา กลานําเสนอ
ดวยเหตุผล รูจักวางแผน 
 6. ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให
บังเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต เพ่ือความเจริญกาวหนาเปนประโยชนสุขแกสังคม และประสบ
ความสําเร็จดั่งที่มุงหวัง80 
 แคโรไลท เบาวชารท (Caroline Bouchard) ศึกษาการปฏิบัติงานของนักการศึกษาปฐมวัย
ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 4 ป ในโรงเรียนสาธิต  พบวา นักการศึกษาปฐมวัยมีการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต ดังนี้ 1) สงเสริมความพรอมของเด็กปฐมวัยทุกๆ ดาน เพ่ือที่จะเตรียมพรอม
สูการศึกษาในระดับประถมศึกษา 2) จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศของ
โรงเรียนใหเปนเหมือนบาน มีมุมเสริมประสบการณสําหรับเด็กไดสํารวจเรียนรู 3) จัดกิจกรรมสงเสริม
ใหเด็กรูจักฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และรูจักอยูรวมกับเพ่ือนและผูอ่ืนได 4) สงเสริมใหเด็กมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและกลาแสดงออกโดยจัดกิจกรรมท่ีมีทางเลือกที่หลากหลายสําหรับเด็กปฐมวัย          
5) ทําวิจัยเพ่ือแกปญหาพฤติกรรมเด็กและสงเสริมการเรียนรู 6) แสดงออกถึงความเอ้ืออาทรตอเด็ก
ทุกคน และ 7) ประเมินการพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลาย และใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การประเมินพัฒนาการรวมทั้งรายงานพัฒนาการใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง81 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 80Nation Association of Laboratory schools, “What are the Function of Laboratory 
school”, accessed 17 September 2007. Available from http://www.Edinbora. edu/cwis/educationals.him 
 81Caroline Bouchard, “Early childhood Educator with Demonstration school”, 
Journal of Early Childhool Education (January 2008) : 91 - 95. 
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 นริสานันท เดชสุระ ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1) ดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2)  
ดานโครงสรางการบริหารและการบริหารจัดการ 3) ดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ 4) ผูบริหาร
มืออาชีพ 5) ดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 6) ดานการเปนหนวยรวมผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 7) ดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 8) ดานการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่น และ 9) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น82 
 บุญเจริญ บํารุงชู ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พบวา 
 1. วัตถุประสงคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ยังคงเปนแหลงคนควา ทดลอง และวิจัย
ทางการศึกษา เปนแหลงพัฒนาหลักสูตรและเทคนิควิธีสอน อีกทั้งเปนหนวยงานสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต เปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ผลิต พัฒนาเยาวชนท่ีมีคุณภาพแกสังคม 
และเผยแพรผลงานทางวิชาการแกสังคม 
 2. นโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเนนในดานการสงเสริมใหเปน
แหลงทดลอง ศึกษา คนควา วิจัยทางศึกษาศาสตร สงเสริมใหเปนแหลงฝกสอน ฝกงานของนักศึกษา 
แผนแพรผลงานทางวิชาการแกสังคม ตลอดถึงสงเสริมในการผลิตนักเรียนดานประชาธิปไตย 
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนตัวอยางแกสังคม 
 3. สายการบริหารของโรงเรียนสาธิตกับคณะศึกษาศาสตรที่เปนอยูมีฐานะเทียบเทา      
ภาควิชาการ มีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนภาควิชาอ่ืน ๆ แตควรมีอิสระในการขยายงาน 
 4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตควรมีหนาที่ในการเปนที่ปรึกษา เสนอแนะให
คําปรึกษาในดานการบริหารกิจการของโรงเรียนสาธิตแกผูอํานวยการ 
 5. คุณสมบัติของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตตองเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ไดแก งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารงบประมาณ มีเหตุผล มีความยุติธรรม 
เปนแบบอยางที่ดีของผูรวมงาน มีความรูความเขาใจปรัชญาการศึกษา เขาใจนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่ม กลาตัดสินใจ อุทิศเวลาใหกับโรงเรียนสาธิต 
 6. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ คือ ควบคุม ดูแล ประสานงาน รับผิดชอบงานทั้งหมด
ของโรงเรียน เปนกรรมการคณะโดยตําแหนง ปฏิบัติงานตามแผน ติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ 
 7. สถานภาพของอาจารยโรงเรียนสาธิต ดานความกาวหนาทางวิชาการน้ัน ควรมี
ความกาวหนาทางวิชาการ เชนเดียวกับคณาจารยในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สอนระดับอุดมศึกษาไดรับ
การสงเสริมในการผลิตตํารา แบบเรียน เอกสารประกอบการสอน มีโอกาสเขารับการฝกอบรม ดูงาน 
ลาศึกษาตอ 
 
 
__________________________ 
 82นริสานัน เดชสุระ, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ”
(วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยอ. 



 

56 
 

 8. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสาธิต  ซึ่งนอกจากงบประมาณแผนดิน และเงิน  
รายไดแลว โรงเรียนควรหางบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการจัดตั้งสมาคมผูปกครอง 
ครู นักเรียนและสมาคมศิษยเกา องคกรเอกชนและการจัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนดวย83 
 ชาย หาญณรงค ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูปกครองในระดับมากที่สุดมี 4 ปจจัย ตามลําดับดังนี้ คือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 
ความสามารถของครู การจัดการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกและการบริการ จากขอคนพบ
ดังกลาว มีขอเสนอแนะดังนี้ เพ่ือเปนการสรางความเชื่อมั่น และความศรัทธาของผูปกครองตอโรงเรียน 
ผูบริหารจะตองรักษาความนาเชื่อถือนี้ โดยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครู นักเรียน มุงสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ ในระดับประเทศ ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ดูแลความปลอดภัย
นักเรียนจากยาเสพติด และความรุนแรงไมใหเกิดขึ้นในโรงเรียน84 
 ไพโรจน มินสาคร ศึกษาความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย รามคําแหง ซึ่งถามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ที่เปนอาจารยผูสอน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษา พบวา 1) ความตองการมีสวนรวม
ในการบริหารโรงเรียนสาธิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ตองการมี
สวนรวมในการบริหารในดานกิจการนักเรียน 2) การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียนสาธิต โดยอาจารยตองมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการมากกวาเจาหนาที่ และ
เจาหนาที่ตองมีสวนรวมในการบริหารงานดานบริหารและธุรการมากกวาอาจารย85 
 สุภาวรรณ โชติผล ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ 
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียน พบวา 1) งานนโยบาย
และการวางแผนบริหารงานโดยกําหนดนโยบายในการบริหารงานโรงเรียน ยึดหลักความสอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติและนโยบายโรงเรียน เนนการพัฒนาผูเรียนดานความรูคูคุณธรรม 2) งานวิชาการ 
บริหารงานโดยวิเคราะหและจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาชาติ จัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) งานบุคลากร บริหารงานโดยพิจารณาคุณวุฒิ คัดสรรบุคลากร 
 
__________________________ 
 83บุญเจริญ บํารุงชู, “รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม, 2545), บทคัดยอ. 
 84ชาย หาญณรงค, “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลันบูรพา” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), บทคัดยอ. 
 85ไพโรจน มินสาคร, “ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), บทคัดยอ. 
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ตามความถนัดและความสามารถสนับสนุน จัดสรรตามความเหมาะสม 4) งานกิจการนักเรียนบริหารงาน
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้งดานรางกายและจิตใจ 5) งานธุรการและการเงินโดยกําหนดบุคลากร
ผูรับผิดชอบ จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ใหบริการ และประสานความรวมมือกับฝายตาง ๆ 6) งานอาคาร
สถานที่ วางแผนจัดสราง จัดระบบใชสอย บํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนรู และ
คํานึงถึงความปลอดภัย เปดบริการแกชุมชนตามความเหมาะสม  7) งานสรางความสัมพันธชุมชน 
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาผูเรียน และชุมชนตามโอกาส ตามความเหมาะสม86 
 ไพโรจน ขาวสังข ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีตอสภาพการบริการและ
จัดการโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล และเพ่ือศึกษาปญหาการบริหาร และการจัดการโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล 
พบวา การบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป   
แตละดานมีระดับการปฏิบัติมาก แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ จัดให
มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพแกนักเรียน        
จัดทําและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
ระหวางชุมชนกับสถานศึกษา จัดเครือขายผูปกครองเพ่ือความรวมมือในการแกไขปญหาแกนักเรียน 
ควรมีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน นําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาพัฒนางานฝายตางๆ        
และจัดระบบฐานขอมูลใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา87 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการสอนแบบ
โครงการ (The project Approach) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
ประสบการณตรงผานประสาทสัมผัส และการลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูในลักษณะที่เด็กเปน
ศูนยกลางการสงเสริมพหุปญญา การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ การเรียนรูแบบเด็กสรางองคความรู
ดวยกระบวนการวางแผน ลงมือทํา แลกเด็กสรุปความรูเอง เด็กสรางองคความรูดวยกระบวนการ
วางแผน ลงมือทํา และเด็กสรุปความรูเอง รูปแบบการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปด
โอกาสใหเด็กไดศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางลุมลึก โดยเร่ืองที่เรียนและประเด็นปญหาท่ีศึกษา         
มาจากความสนใจของตัวเด็กเอง คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็ก 3 - 5 ป      
 
 
 
 
 
__________________________ 
 86สุภาวรรณ โชติผลนสาคร, “การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครื่องภคินีคณะแม
พระองคอุปถัมภในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 
 87ไพโรจน ขาวสังข, “การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในเขตพ้ืนที่
การศึกษากระบี่” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ.  
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กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ใชคําวา “โครงการ” และระบุวาการสอนแบบโครงการ (project 
Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผูสอน และเด็กสนใจ โดยเด็ก
เปนผูลงมือปฏิบัติ สืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบของตนเอง ภายใตการชวยเหลือแนะนําการอํานวย
ความสะดวก และการสนับสนุนจากสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ
แนะนําการอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนจากครูผูสอน แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะเร่ิมตน
โครงการระยะพัฒนาโครงการ ซึ่งแตละระยะจะประกอบดวยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน
การนําเสนอ และจัดแสดงเด็กสรางองคความรูดวยกระบวนการวางแผน ลงมือทํา และเด็กสรุปความรูเอง 
รูปแบบการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
อยางลุมลึก โดยเรื่องที่เรียน และประเด็นปญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของตัวเด็กเอง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหเด็กมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น โดยการเปดโอกาสใหเด็ก
ไดสังเกตอยางใกลชิดจากแหลงความรูเบื้องตน88 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ (Whole Language Approach) ปรัชญา และแนวคิดการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบ
องครวมความเปนมาภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เปนคําที่พบครั้งแรกในหนังสือภาพของ
เด็กที่เขียนโดย จอหน คามอส โคมินิอุส ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 17 ซึ่งหนังสือเลมเล็กๆ ที่เหมือนยอโลกไว 
และภาษาธรรมชาตินั้นเต็มไปดวยภาพส่ิงตาง ๆ ชื่อ คํา อธิบายส่ิงเหลานั้น สวนความหมายของ
ภาษาธรรมชาติของโคมินิอุส จะไมเหมือนความหมายในปจจุบันเสียทั้งหมดแตก็ไดชี้ใหเห็นลักษณะ
เดนสําคัญที่คําถึงวิธีการเรียนรูแบบเด็กๆ ดวยการใชภาษาเชนเดียวกัน ปจจุบันที่เราใชนั่นเอง โคมินิอุส
เชื่อวา เด็กสามารถคนพบขอมูลใหมๆ ไดดวยการนําเสนอดวยสิ่งที่เด็กคุนเคยในชีวิตอยูแลว เด็กจะเขาใจ
สิ่งของท่ีเปนรูปธรรมไดโดยการใชภาษาถิ่นหรือภาษาในชีวิตประจําวันของเด็ก นักการศึกษาในชวง
ระหวางครสิตศตวรรษท่ี 17 - 20 ไดระบุวาหลักการของการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม
ในยุคนี้คลายกันกับแนวทางโคมินิอุส ความรูจะเกิดขึ้นอยางพร่ังพรูจากกระบวนการเรียนรู และพัฒนา
ภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งครูจะเห็นไดชัดเจนกวาเด็กๆ นั้นอาศัยภาษาเปนสื่อในการแกปญหาตาง ๆ 
อยางมีความหมายในกระบวนการเรียนรูทั่วๆ ไปของเด็กในโรงเรียน สวนครูก็เชนกัน ครูใชภาษาทุก
ทักษะ ทุกดาน ฟง พูด อาน เขียน แบบองครวมในทุกกิจกรรมในหองเรียน เชน การวิเคราะหเร่ืองราว
ตางๆ การแนะนําแนวหลักสูตร การทําจดหมายขาว การเขียนบทความ การเขียนหนังสือตาง ๆ ฯลฯ 
 รูปแบบการเรียนรู ภาษาตามธรรมชาติ 1) เนนการสอนโดยตรงจากครู ซึ่งถูกควบคุมโดย
หลักสูตรโปรแกรมการสอบท่ีกํากับอยู 2) มีพฤติกรรมที่เปนตนแบบของการเรียนรู 3) การเรียนรูแนวทาง
ที่เริ่มตนจากงายไปหายากและซับซอน จากทักษะยอยไปสูทักษะใหญขึ้น 4) การเรียนรูพูด - เขียน 
 
 
 
__________________________ 
 88วรนาถ รักสกุลไทย, “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย, ประมวลสาระชุด
วิชาหลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยศึกษา หนวยที่ 11” (บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 64-67. 
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ใหถูกตอง เปนส่ิงจําเปนที่ตองสรางนิสัย ดังนั้นหากพูดหรือเขียนผิดตองแกไขใหถูกตอง ถือวาคําผิด
เปนสิ่งรายแรง 5) เมื่อถือวาความถูกตองเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการปลอยใหเด็กทดลอง กลาทําอะไร 
นอกรูปแบบ จึงเปนสิ่งไมพึงประสงค 6) ผูเรียนทุกคนตองเรียนและทําสิ่งที่ครูสอนใหได เหตุนี้เองเด็ก
จํานวนมากจึงตองประสบกับความลมเหลวอยูเสมอ และ 7) เนนการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งไดรับการ
แนะนําชวยเหลือโดยครูแตไมใชถูกควบคุมแตครูเปนผูเรียนรวมกันไปพรอมกับเด็ก 
 แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ
(Waldorf Education) ผูกอตั้งนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ คือ รูดอรฟ สไตเนอร 
นักปรัชญาผูกอตั้งการศึกษาวอลดอรฟ เกิดเมื่อป ค.ศ. 1861 ในฮังการี การศึกษาของเขาในชวงตน
คือ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผลงานเขียนในระยะแรกเก่ียวกับปรัชญาของคานท (Kant) ตอมา
เขาไดศึกษาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ปรัชญา และ วรรณคดี และศึกษางานของเกอเธอ อยางลึกซึ้ง 
จนสามารถเปนบรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตรของเกอเธอและชิลเลอรนักปรัชญาชาว
เยอรมันที่มีชื่อเสียง รูดอรฟ สไตเนอร พัฒนาปรัชญาของเขาตอมาอีก วิทยานิพนธปริญญาเอกของ
เขาเปนเรื่องทฤษฎีวาดวยความรู ผลงานชิ้นสําคัญในชีวิตของเขาไดรับการตีพิมพในชื่อ The phiiosphy 
of Freedom ซึ่งแปลวาปรัชญาแหงความเปนอิสระและการหลุดพน งานของเขาต้ังแตนั้นจนถึงวาระ
สุดทายของชีวิต คือ การศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย  การแสวงหาความจริง มนุษยปรัชญา 
(Anthroposophy) ซึ่งเขาพัฒนาขึ้น ถือเปนศาสตร แหงจิตวิญญาณ (Spiritual Scence) ที่กาวพน
ขอจํากัดของการแสวงหาความจริงเฉพาะจากการรับรูที่เปนรูปธรรมตามปรัชญาของคานท ไปสูการ
แสวงหาความจริงจากการรับรูทั้งกายและจิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและ นามธรรม ความรูทางวิทยาศาสตร    
ที่มิไดแยกจากความรูสึก แตอยูคูกันอยางกลมกลืน จะนํามนุษยไปสูความเปนหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่น
คืออิสระและการหลุดพน มนุษยปรัชญานี้เปนพ้ืนฐานของการศึกษาวอลดอรฟ โรงเรียนวอลดอรฟ
แหงแรกตั้งขึ้นในชวงเวลาแหงความยากลําบากของชาวเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวเยอรมัน 
พยายามแสวงหาวิธี การเปลี่ยนแปลงสังคมที่โหดรายทารุณตอมนุษยชาติใหสิ้นไป เอมิล มอลท  
ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ วอลดอรฟ แอสโทเรีย ที่สตุทการท เปนนักอุตสาหกรรมท่ีตองการเปล่ียน
ทิศทางสังคมเสียใหม ใน ค.ศ.1919 เขาไดเชิญ สไตเนอรไปบรรยายแนวคิดของเขาใหคนในโรงงานฟง 
และไดรับคําขอรองจากทางโรงงานใหเปดโรงเรียนตาม แนวคิดของเขาใหคนในโรงงานฟง และไดรับคํา
ขอรองจากทางโรงงานใหเปดโรงเรียนตามปรัชญาของเขาใหแกบุตรหลานของคนงาน รวมทั้งเปด
หลักสูตรสําหรับการศึกษาผูใหญดวย การศึกษาวอลดอรฟ เปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวตาม  
มนุษยปรัชญา (Anthorposophy) เพ่ือฟนฟูวัฒนธรรมใหสามารถพัฒนามนุษยใหไดถึงสวนลึกที่สุด
ของจิตใจ การเคลื่อนไหวตามปรัชญานี้กอใหเกิดการพัฒนาศาสตรการศึกษาวอลดอรฟไดแพรไปทั่วโลก 
ปจจุบันมีโรงเรียนอนุบาล 1087 โรง โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 640 โรง ศูนยบําบัดกวา 
300 แหง และ สถาบันฝกหัดครูกวา 50 แหง ใน 56 ประเทศ เปาหมายของการศึกษาวอลดอรฟ     
คือ ชวยใหมนุษยบรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมี และสามารถกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางของชีวิต
ของตนเองไดอยางอิสระ ตามกําลังความสามารถของตน แตมนุษยจะบรรลุศักยภาพสูงสุดไมได 
หลักการแนวคิดมี ดังนี้ 
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 เด็กควรไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆ ซ้ําแลวซ้ําเลาเปนการทําซ้ํา (repletition) จนการกระทํานั้น 
ซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเปนนิสัยจังหวะที่สม่ําเสมอ (rhythm) กิจกรรมในโรงเรียนตองเปนไป
ตามจังหวะสม่ําเสมอเหมือนลมหายใจเขา – ออก ยามจิตใจสงบและผอนคลาย เด็กจะไดรูสึกมั่นคง
และปลอดภัยความเคารพและการนอมรับคุณคาของทุกสิ่ง กิจกรรมและสื่อธรรมชาติที่จัดใหเด็ก
เพ่ือใหเด็กเคารพและนอมรับคุณคาของสิ่งตางๆ ที่เกื้อหนุนชีวิตมนุษย ความเคารพและนอมรับคุณคา
ของสิ่งตางๆ จะเปนแกนของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก บทบาทของครูอนุบาลตามแนวคิดของ     
วอลดอรฟนอกจากเปนแบบอยางของความมุงมั่นตั้งใจแกเด็กแลวยังมีบทบาทสําคัญอ่ืนๆ ไดแก การสังเกต
เด็กขณะที่เด็กเรียน ไตรตรองความเจริญกาวหนาและปญหาของเด็กหลักการสอนและกอนสอนการ
ทํางานกับพอแมเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันและกันในฐานะผูรวมกรุยทางชีวิตใหแกเด็ก การปฏิบัติสมาธิ 
การทํากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาตนเองในแตละวันครูอนุบาลเปนบุคคล
สําคัญที่สดุในชีวิตของเด็กขณะอยูที่โรงเรียน ความคิด ความรูสึกและความมุงมั่นตั้งใจของครูถายทอด
สูเด็กโดยตรงดวยพลังทั้งหมดในตัวครู ไมใชเพียงผูอํานวยการ ความสะดวกในการเรียนรูดวยตนเอง
ของเด็กครูมิใชเปนผูเรียกรองหรือสรางกฎเกณฑการกระทําของเด็กแตครูเปนผูสงพลังความมุงมั่นที่มี
ในตัวทั้งหมดใหแกเด็กโดยการเปนแบบอยางของบุคคลท่ีพัฒนาความเปนมนุษยในตัวเองตลอดเวลา
พลังความมุงมั่นตั้งใจของครูจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนากายและจิตวิญญาณของเด็กทั้งในวัยเด็ก
และวัยผูใหญ89 
 กูดแมน (Goodman) ไดเสนอแนะหลักการของการสอนภาษาแบบองครวมได ดังนี้ 
 1. หลักการอาน และเขียนภาษาแบบองครวม  
  1.1 ผูอานที่จะตองเก็บขอมูลและทําความเขาใจความหมายของขอความที่อานใน
ระหวางการอานโดยใชความรูและประสบการณเดิมของตนเขาชวยเพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้นมีงานวิจัย
ดานการอานมากมายที่สนับสนุนแนวคิดที่วา ผูอานที่มีประสบการณ หรือความรูเดิมในสาขาน้ัน ๆ   
จะสามารถอานไดดี และเขาใจเร็วกวาผูไมมีประสบการณ 
  1.2 ในระหวางการอาน ผูอานจะตองใชกลวิธีในการอาน ที่จะชวยใหเขาใจขอความ     
ที่อานได หรือที่เรียกวา กระบวนการอาน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผูอานไดหรือเรียกวา กระบวนการอาน      
ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผูอานทุกคนในขณะที่อานเปนขั้นตอน อันประกอบดวยการต้ังสมมติฐานหรือการ
คาดการณลวงหนา การเลือกสรรความหมายของคําหรือขอความ และสนับสนุนความหมายท่ีถูกตอง 
แตหากเกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไขใหถูกตองไดดวยตนเอง ทุกขั้นตอนดังกลาว จะเกิดขึ้นใน
ขณะที่อานตลอดเวลา ทั้งผูที่มีความสามารถในการอานระดับสูงหรือผูที่เริ่มเรียนการอาน 
  1.3 ดานการเขียน แนวการสอนภาษาแบบองครวม จะเนนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
การอานและการเขียน ซึ่งจะเกิดข้ึนตอเนื่องกันตลอดเวลาผูอานมากจะมีขอมูลในการเขียนมากดังนั้น
การเขียนควรฝกใหผูเขียนมีขอมูลหรือรายละเอียดที่เหมาะสมเพียงพอ สามารถผลิตงานเขียนที่มี
ผูอานเกิดความเขาใจสามารถรับสารของผูเขียนได 
 
__________________________ 
 89Rudolf Steiner, The childs Changing Conseiousness and Walolf Education 
(New York : Rudolf Steiner London, 1998), 57-60. 
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  1.4 การเขียนตองคํานึงถึงระบบของภาษาซ่ึงประกอบดวยตัวสัญลักษณและเสียง 
(graphophonic system) หลักเกณฑไวยากรณ (syntactic system) และการสื่อความหมาย 
(semantic system) ทั้งสามระบบตองมีความสัมพันธกันอยางถูกตองในการเขียนจึงจะทําใหผูอาน
สามารถตีความหมายและเขาใจขอความนั้นอยางถูกตอง 
  1.5 จุดมุงหมายหลักของการอานคือ ความหมายและความเขาใจในบทความท่ีอาน 
(comprehendsion of meaning) สวนจุดมุงหมายในการเขียน คือ สื่อความหมายใหผูอานเขาใจ
ตามจุดประสงคของผูเขียน90 
 2. หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม 
  2.1 สงเสริมการอานภายในโรงเรียน จัดหาหนังสือหรืออุปกรณสงเสริมการอานตางๆ     
ที่มีความหมายสงเสริมประสบการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยเพ่ิมพูนความรู ความเพลิ ดเพลิน      
โดยจัดใหหลากหลายสาขาและมีแบบแผนการเขียนที่แตกตางกัน เปนแบบอยางการใชภาษา 
  2.2 สงเสริมใหรักการอาน โดยจัดเตรียมหนังสือพิมพตางๆ ใหตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและสังคม จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอาน มีหนังสือมากมายหลายประเภทใหเลือก
ซ่ึงเปนการจูงใจใหผูเรียนอยากอานเองเพ่ือความสนุกสนานและพอใจ มิใชการบังคับใหอาน การอาน
ดวยความพอใจและการอานโดยการบังคับใหผลตอการพัฒนาการอานตางกัน 
  2.3 ในการเรียนการสอนทั้งผูสอนและผูเรียนจะตองมีจุดประสงคยอยในสวนของตนเอง
ที่ตางกัน ผูสอนจะตองเนนการพัฒนาใชภาษาของผูเรียนในการอานการเขียน สวนผูเรียนจะเนนการ
นําภาษาไปใชในการอานและการเขียนเพ่ือสื่อสารความหมายตามท่ีตองการ ผูสอนควรพยายามให
ผูเรียน มีความกลาในการใชภาษารูปแบบใหมๆ ที่หลากหลาย โดยไมกลัวความผิดและพรอมที่จะ
แกไขไดเสมอซ่ึงจะทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดรวดเร็วกวาผูที่มากลาใชภาษา เมื่อใชไดถูกตอง
ผูเรียนจะมีความม่ันใจและมีพลังการใชภาษาไดอยางดี 
  2.4 ผูสอนตองเนนใหผูเรียนรูจักการใชการอานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ชํานาญประกอบกับความรูเดิมพ้ืนฐานจะทําใหสามารถพัฒนาการอานไดอยางรวดเร็ว 
 การจัดหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม  ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนการสอนการจัดพ้ืนความรูของผูเรียน เพ่ือนํามาเปนแนวการจัดการเรียนการสอน โดยการ
สัมภาษณผูเรียนใหผูเรียนเลาประสบการณสวนตัว เขียนประวัติสวนตัวหรือสมุดภาพเก่ียวกับ
ครอบครัวตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ผูเรียนสนใจ ผูสอนควรจัดกิจกรรมการอานหนังสือเลาเรื่อง        
ที่นาสนใจ ใหผูเรียนฟงเสมอ เลือกเร่ืองที่นาสนใจแฝงคติสอนใจหรือมีแบบแผนการใชภาษาที่ดีใน
ระหวางเลาหรืออานควรหยุดบางครั้งเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนรูไดติดตาม หรือเพ่ิมเติมประสบการณ
ของตนในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องผูเรียนจะต่ืนตัวตลอดเวลา การไดฟงตัวอยางภาษาท่ีดีเปนประจาํ  
 
 
 
__________________________ 
 90Goodman Y.M., Roots of the Whole Language Movement (The Elementary 
School Journal, 1990), 56-62. 
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ผูเรียนจะเกิดความเขาใจและนําไปใชในการเขียนหรือชวยในการทําความเขาใจในการอานตอไป 
ผูเรียนควรมีโอกาสอานหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะวรรณกรรมท่ีดีมีคุณคา บทความท่ีดีตลอดจนส่ิงพิมพ
ทุกชนิด เชน หนังสือพิมพ วารสาร โปสเตอร และหนังสือประเภทคาดเดาได91 
 การจัดบรรยากาศเน่ืองจากเด็กวัยแรกเกิดถึง 7 ป เปนวัยที่เรียนรูจากการเลียนแบบน้ีมิใช
เปนการเลียนแบบอยางผิวเผินเพียงแตทาทางหรือคําพูดแตเปนการเลียนแบบลึกลงไปถึงอารมณ
ความรูสึกนึกคิด สิ่งที่เด็กเลียนแบบไปในชวงนี้ฝงลึกลงไปในเด็กและจะหลอหลอมเด็ก ทั้งกายและ    
จิตวิญญาณ การเรียนรูของเด็กเปนการเรียนผานจิตใตสํานึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเรียนรูไปจะสงผลตอ
สุขภาพกาย กริยาทาทาง อารมณ ความรูสึกนึกคิด โดยไมรูตัวและจะฝงแนนไปจนโตการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กตองคัดเลือกสิ่งที่ดีงามใหแกเด็กและปกปองเด็กจากสิ่งที่ทําลายความบริสุทธิ์ไรเดียงสาซึ่งเปน
ความดีงามที่ติดตัวเด็กมา ดวยแนวคิดดังกลาวการจัดบรรยากาศภายในหองเรียนอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาวอลดอรฟ ความงดงามของธรรมชาติจะปรากฏ
อยูทั้งกลางแจงและภายในอาคาร ภาพศิลปะ งานประติมากรรมกลิ่นหอมของธรรมชาติเปนสวนที่    
ทําใหบรรยากาศสงบและออนโยน ทฤษฎีเกี่ยวกับสีของเกอเธตและสถาปตยกรรมตามแนวมนุษย
ปรัชญาเปนพ้ืนฐานในการจัดบรรยากาศการเรียนรูสําหรับเด็กในศาสตรดานการศึกษาสีที่เหมาะสม
กับเด็กแรกเกิดถึง 7 ป คือ สีสมอมชมพูเพราะเปนสีที่นุมนวลทําใหเด็กรูสึกถึงความรักความอบอุน
และชวยใหรางกายสดชื่นแจมใส ไมเครงเครียดออนลา92 
 รัชฎาพร เกตานนท ศึกษาการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใชแนวการ
สอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม การวิจัยในครั้งนี้เปนลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยภายหลังการไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองค
รวม มีการพัฒนาการทางดานภาษาในทุกดานดีกวากอนการไดรับจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษา
อยางธรรมชาติแบบองครวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวา 
ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณตามแนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวมที่สงเสริม
พัฒนาการทางดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดสรางสรรค และควรมี
การศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือติดตอผลของการจัดประสบการณตามแนวการสอนภาษาอยางเปน
ธรรมชาติแบบองครวมเพ่ือประเมินความกาวหนาของพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย93 
 
 
 
__________________________ 
 91Newman,J., Whole Language Theory in Use (New Hamphire : Heineman 
Education Books, 1985), 113-118. 
 92พรพันธ โอสถ, การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอรฟ (กรุงเทพฯ : หาง
หุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2543), 46-53. 
 93รัชฎาพร เกตานนท, “ศึกษาการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชแนวการ
สอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2547), 
บทคัดยอ. 
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 จริยาภรณ สกุลพราหมณ ศึกษาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
อนุบาลท่ีใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 
 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติการณสอนของครู 
   การแสวงหาวิธีการประยุกตใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
  ระยะที่ 1 : ก. ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลักและหนวย
ตามแนวการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนกรอบอยางเครงครัด ข. การสอนมุงเนนการสอดแทรกการเขียน
ในกิจกรรมที่มีอยูแลว ค. ครูมักถามคําถามในเร่ืองของการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางและแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ 
  ระยะท่ี 2 : ก. ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลักและหนวย
เปนกรอบอยางยืดหยุน ข. การสอนเร่ิมขยายจากการเขียนและอานจากสิ่งที่เขียนเปนการบูรณาการ
การฟง พูด อาน เขียน ค. ครูแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก 
ลักษณะการรับนวัตกรรม 
 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
  ระยะท่ี 1 : ก. การส่ังสมความรูและประสบการณของครู ข. การนิเทศของผูบริหาร ค. 
ความเชื่อม่ันในความเปนผูนําของผูบริหาร 
  ระยะท่ี 2 : ก. การสั่งสมความรูและประสบการณอยางตอเนื่องและยาวนานของครู ข. 
โอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน ค. พฤติกรรมเรียนรูของเด็ก ง. อิทธิพลจากเพ่ือนรวมงาน94 
 สมสุดา มัธยมจันทร ศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรู   
โดยการใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 1. ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญ และ 
เปนผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครู เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการ 
 2. แนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญหาดานนโยบาย       
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย 2 ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหาร
โรงเรียน ไดเห็นความสําคัญและเปนผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาส
ใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการซึ่งมีความ
สอดคลองกับแนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญหาดานนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
 
__________________________ 
 94จริยาภรณ สกุลพราหมณ, “ศึกษาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
อนุบาลที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ, กรณีศึกษา : โรงเรียนสังกัดสํานักงานศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2547), บทคัดยอ. 



 

64 
 

 3. ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญและเปน
ผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดและจุ ดมุงหมาย
หลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญหาดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
 4. ดานการดําเนินการจัดประสบการณเรียนรู ครูสวนใหญเปดโอกาสใหเด็กศึกษาหัวเรื่อง 
ที่สนใจอยางลุมลึก โดยยืดหยุนเวลาในการดําเนินโครงการตามความสนใจของเด็ก และใหเด็กได
ดําเนินโครงการดวยตนเองทุกระยะดวยวีธีการที่หลากหลาย ครูมีบทบาทในการกระตุน การให
คําปรึกษา การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และเพ่ือน
รวมงานใหความรวมมืออยางเต็มที่ สภาพแวดลอมในหองเรียนมีความสอดคลองกับโครงการที่ กําลัง
ดําเนินอยูสวนการวัดประเมินผลก็เกิดข้ึนทุกระยะของโครงการโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย ปญหาดาน
การดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบโครงการอยูในระดับนอย 
 5. ดานการติดตามความเคล่ือนไหวของการจัดประสบการณการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียน
และครูใหความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของการสอนแบบโครงการ โดยผูบริหารโรงเรียนเนน      
ที่การศึกษาจากบทความ หนังสือ งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ สวนครูเนนที่การอบรมสัมมนา
ปญหาดานการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบ
โครงการอยูในระดับนอย95 
 นิพพิทา ถาวรเศรษฐ ศึกษาการเขียนของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ใชแนว
การศึกษาไฮสโคปและวอลดอรฟ กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเขียนของเด็กปฐมวัย         
ในโรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาไฮสโคปและวอลดอรฟ ผูใชขอมูลคือ เด็กนักเรียน อายุ 3-8 ป           
ครู ผูบริหาร และผูปกครอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  
การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยมี ดังนี้ 
  แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 3-6 ป มีข้ันตอนคือ 1) การขีดเขี่ยที่ไมสื่อความหมาย
ตามการรับรู สิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการเรียนรูการใชสื่ออุปกรณในการสรางสัญลักษณของเด็ก    
2) ภาพวาดท่ีมีความหมาย ภาพคนเปนภาพแรกที่เด็กสรางสรรคขึ้น ซึ่งสะทอนจากการเรียนรู
สิ่งแวดลอมรอบตัว และ 3) การเขียนแบบสื่อสาร ซึ่งผานกิจกรรมการเขียนที่หลากหลายเพ่ือมุงสูการ
เรียนรูการเขียนดวยตนเองของเด็ก 
  แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 6-8 ป มีข้ันตอนคือ 1) การเขียนเสน 13 เสน ซึ่งเปน
องคประกอบยอยของตัวอักษร และ 2) การประสมตัวอักษรเปนคํา โดยผานการเรียนรูแบบกฎการเขียน
และการอานปจจัยที่สงผลตอการเขียน มีดังนี้ 1) แนวการสอนท่ีเอ้ืออํานวยตอกัน 2) การเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่หลากหลาย 3) กิจกรรมการเขียนเกิดจากประสบการณตรงที่มีความหมาย 
 
 
__________________________ 
 95สมสุดา มัธยมจันทร, “การศึกษาสภาพและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรู      
โดยการใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน” 
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2546), บทคัดยอ. 
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4) การจัดประสบการณการเขียนโดยประเมินจากพัฒนาการเด็ก 5) ภารจัดกิจกรรมท่ีชวยเตรียม
ความพรอมดานการเขียน 6) สภาพแวดลอมที่พร่ังพรอมอยางมีความหมาย 7) การเขียนแบบอยาง
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ 8) บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู โรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาวอลดอรฟ 
  แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 6-8 ป คือการเขียนที่เกิดจากความรูสึก พลังทาง
รางกายผานจินตนาการ ความจํา และความคิด ปจจัยที่สงผลตอการเรียน มีดังนี้ 1) ครูเปนแบบอยาง
ของผูที่พัฒนาการตระหนักรูตัวตนของตนเองตามวัย 2) ครูใชภาษาเปนสื่อเพ่ือเขาถึงสัจธรรมและ
คุณธรรม 3) ครูใชภาษาถูกตองตามหลักเกณฑเขาใจธรรมชาติและพลังของภาษาและเขาถึงสุนทรียะ 
4) การเฝาสังเกตและพิจารณาการตระหนักรูตัวตนของเด็ก 5) ความมุงหมายของการศึกษาสูความ
สมดุล 6) การใชจินตนาการผานวัสดุปลายเปดที่ใชในชั้นเรียนจะคัดสรรใหมีน้ําหนัก ขนาดและรูปราง
ที่เหมาะสมกับมือเด็ก เหมาะสมกับการใชงานในกิจกรรมแตละประเภท ครูผูสอนจะทําการสังเกต
ความสนใจของผูเรียนที่มีตออุปกรณแตละชนิด 7) ดานการวัดและการประเมินผลใชวิธีการสังเกต     
ในการประเมินผล ทําการประเมินผลจากพัฒนาการ ในการทํากิจกรรมและการใชอุปกรณ ความมี
ระเบียบวินัยในการทํางาน ความตั้งใจในการทํากิจกรรมศิลปะโดยเฉพาะ มีการใชพ้ืนที่นอกหองเรียน
สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ครูมีการรายงาน
พฤติกรรมและพัฒนาการใหผูปกครองทราบอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง และผูปกครองสามารถเขา
รวมสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนดขึ้น96 
 

ตัวอยางการจัดมุมประสบการณในหองเรียน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูชวยศาสตราจารย พิทยาภรณ สิงหกานตพงศ และอาจารย  
      ณัฐวรดา มณีรัตน 
 
 
__________________________ 
 96นิพพิทา ถาวรเศรษฐ, “การเขียนของเด็กปฐมวัย, กรณีศึกษา : โรงเรียนไฮสโคปและ       
วอลดอรฟ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2546), บทคัดยอ. 
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การประเมินผลการเรียนรู 
 แนวคิดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาปฐมวัย รอบท่ี 3 (พ.ศ.2554 - 2558) 
 การบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนปฐมวัย ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยตองไดรับการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตปฐมวัยยึดถือแนวคิดของ
เกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพนอกระดับการศึกษาปฐมวัย
ซึ่งมีมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของในประเด็นการบริหารโรงเรียน โดยสรุป ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  เนนเด็กเปนสําคัญ ตัวบงชี้ 
  10.1 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  10.2 มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล 
  10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
  10.4 มีความสามารถในการใชสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 
  10.5 มีการประเมินพฒันาของเด็กตามสภาพจริง โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย 
  10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนา
เด็กใหเต็มตามศักยภาพ 
  10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร          
จัดการศึกษา ตัวบงชี้ 
  11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ 
  11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
  11.4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคการ
อยางเปนระบบครบวงจร ตัวบงชี้ 
  12.1 มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ
ปรบัเปล่ียนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
  12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
  12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
  12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐานตัวบงชี้ 
  13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 
  13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
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  13.4 มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
ตัวบงชี้   
  14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น 
  14.2 มีการสงเสริมใหครูทําแผนการจัดประสบการณการเรียนที่ตอบสนองความสนใจ
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  14.3 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู และสื่ออุปกรณ
การเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  14.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง 
  14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ 
  14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณอยางสม่ําเสมอ 
  14.7 มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ตัวบงชี้ 
  15.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 
  15.2 สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา แหลงชุมนุมเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  และ
องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
  16.1 เปนแหลงวิทยากรในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
  16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน97 
 
องคประกอบหลักของ TQM 
 การนํา TQM ไปใชใหประสบความสําเร็จตองยึดถือองคประกอบหลัก 7 ประการ คือ 1) ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร (leadership) 2) การไดรับการศึกษาและการอบรมของบุคลากร (education and training) 
3) การจัดโครงสรางที่ เกื้อหนุน (supportive structure) 4) การมีชองการติดตอสื่อสาร (communication) 
ที่มีประสิทธิภาพ 5) การพิจารณารางวัลและความชอบ (reward and recognition) 6) การใชกระบวนการ
ทางสถิติ (statistical process control) หรือ การวัดผลการปฏิบัติงาน (measurement) และ 7) การทํางาน
เปนทีม (teamwork)98 
__________________________ 
 97สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, “มาตรฐานการศึกษา,” ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) พ.ศ.2554-
2558, 4,8 (กุมภาพันธ 2554), 9-11. 
 98Tenner, Arthur R. and Detoro, Irving J. Total Quality Management : three 
steps to continuous, Massachusetts : Addison-Wesley Publishing company, Inc., 1992. 
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สถานประกอบการ 
 ความหมายคําวา สถานประกอบการ (Entrepreneurial Firm) มาจากคําวา Entrepreneur+ 
Firm ซึ่งคําวา Entrepreneur หมายถึง การเปนเจาของหรือผูจัดการธุรกิจ ซึ่งรายไดหรือเงินที่หานั้น
ผานความเส่ียงและความคิดริเริ่ม คํานี้ถูกยืมมาใชซึ่งเดิมเปนคําฝรั่งเศส  โดยนายริชารด แคนติลลอน 
ชาวไอริส-ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษถูกนําไปใชในความหมายที่หมายถึงบุคคลที่มีความต้ังใจที่เปดธุรกิจ
หรือการลงทุนใหมๆ เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงและยอมรับผลที่จะไดรับจากการลงทุนนั้น99 
 วิทยา พัฒนวงศ ไดสรุปความหมายของการประกอบการในลักษณะตางๆกัน ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาในแงมุมใดเปนสําคัญ ไดแก 1) การประกอบการในเชิงเศรษฐศาสตร หมายถึงกระบวนการ  
ที่จะนําเอาปจจัยการผลิตที่ดิน แรงงาน ทุน ชนิดตางๆมาแปรสภาพเปนสินคาและบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2) การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงรวมกันในการผลิตหรือ
จําหนายสินคาโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเส่ียงตอการขาดทุน การประกอบการในเชิงของระเบียบ
ขอบังคับดานกฏหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการหรือหนวยธุรกิจโดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบ
ขอบังคับของกฏหมายเปนแนวทางควบคุมในการดําเนินกิจการ100 
 ทฤษฎีองคการและการจัดการ จุดเริ่มตนของการดําเนินงานขององคการ การเติบโตและ
การดํารงอยูตอไปขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองเผชิญกับ ปจจัย
แวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน และ
เทคโนโลยี ทําใหองคการตองมีแนวทางในการจัดการท่ีทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง           
ที่รวดเร็วนี้ องคการสมัยใหม ความหมายของการจัดการ ขบวนการจัดการ บทบาทของการจัดการ 
คุณสมบัติของนักบริหารที่ประสบความสําเร็จ  
 องคการสมัยใหม (Modern organization) การจัดการเกิดขึ้นในองคการ และในมุมมอง 
ดานการจัดการ องคการหมายถึง การที่มีคนมาทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือใหไดบรรลุเปาหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งองคการมีลักษณะรวมกันอยู 3 ประการ ไดแก 1) ทุกองคการตองมีวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของตนเอง 2) ทุกองคการตองมีคนรวมกันทํางาน 3) องคการตองมีการจัดโครงสราง
งานแบงงานหนาที่รับผิดชอบของคนในองคการ จะเห็นวาองคการปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นองคการตองมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ แนวคิดเกี่ยวกับ
องคการในแบบเดิมกับองคการสมัยใหมก็มีความแตกตางกัน เชน การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัตร 
รูปแบบไมยืดหยุนกับแบบยืดหยุน การเนนที่ตัวงานกับเนนทักษะ การมีสถานที่ทํางานและ เวลา
ทํางานที่เฉพาะคงท่ีกับการทํางานไดทุกที่ทุกเวลา  
 องคการแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการท่ีคงเดิมไมคอยมีการเปล่ียนแปลง ถาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางก็เปนในชวงส้ันๆ แตองคการปจจุบันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
จะมีความคงท่ีบางเปนชวงสั้นๆ จึงมีการจัดการแบบพลวัตรสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับการ  
__________________________ 
      99The French Dictionary,Dictionnaire Universel de Commerce of Jacques des 
Bruslons,1723.Available from http://en.wikipedia.org  
 100วิทยา พัฒนวงศ, “รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย” 
(วิทยานิพนธ ดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) ,12. 
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สมัยใหมจะมีการจัดการที่ยืดหยุน กลาวคือในองคการสมัยใหมจะไมยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น ตองใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนไดถาสถานการณแตกตาง
ไปองคการแบบเดิมลักษณะของงานจะคงท่ี พนักงานแตละคนจะไดรับมอบหมายงานเฉพาะ และ
ทํางานในกลุมเดิมไมคอยเปล่ียน แตในองคการสมัยใหมพนักงานตองเพ่ิมศักยภาพของตนที่จะเรียนรู
และสามารถทํางานที่เกี่ยวของไดรอบดาน และมีการสับเปลี่ยนหนาที่และกลุมงานอยูเปนประจํา 
ตัวอยางเชน ในบริษัทผลิตรถยนต พนักงานในแผนกผลิต ตองสามารถใชงานเคร่ืองจักรที่ควบคุมดวย
ระบบคอมพิวเตอรไดดวย ซึ่งในคําบรรยายลักษณะงาน (job description) เดียวกันนี้เมื่อ 20 ปกอน
ไมมีการระบุไวดังนั้นในองคการสมัยใหมจะพัฒนาบุคลากรใหเพ่ิมทักษะการทํางานไดหลากหลายมากขึ้น 
และในการพิจารณาคาตอบแทนการทํางาน (compensation) ในองคการสมัยใหมมีแนวโนมที่จะ     
ตอบแทนตามทักษะ (skill based) ยิ่ งมีความสามารถในการทํางานหลายอยางมากข้ึนก็ได
คาตอบแทนมากขึ้น แทนการใหคาตอบแทนตามลักษณะงานและหนาที่รับผิดชอบ ( job based)
องคการแบบเดิม พนักงานจะทํางานในสถานที่ทํางานและเปนเวลาที่แนนอน แตในองคสมัยใหม      
มีแนวโนมที่จะใหอิสระกับพนักงานในการทํางานท่ีใดก็ไดเมื่อไรก็ได แตตองไดผลงานตามท่ีกําหนด 
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือใหสามารถสื่อสารถึงกันไดแมทํางานคนละแหง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และโลกาภิวัตนทําใหคนตองทํางานแขงกับเวลามากข้ึนจนเบียดบังเวลาสวนตัว
และครอบครัว ดังนั้นองคการสมัยใหมจะใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานท้ังเรื่องเวลาและสถานท่ี
เพ่ือใหสอดรับกับแนวโนมวิถีการดําเนินชีวิตของพนักงานยุคใหม  
 ทฤษฎีการจูงใจวาดวย EGR ของแอลเดอรเฟอร : เคลยตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton Alderfer) 
เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกา ไดตั้งทฤษฎีการจูงใจ EGR โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจของ        
มาสโลว (Maslow) โดยตรง อัลเดอรเฟอร สรางจุดเดนที่ตางจาก มาสโลว โดยแบงความตองการของ
มนุษยเปน 3 ประเภท ที่ตรงกับความเปนจริง ความตองการของมนุษยซึ่งประกอบดวย 1. E (Existence) 
เปนความตองการอยูรอด ความตองการดํารงชีวิต 2. R (Relatedness) เปนความตองการมีความสัมพันธ
ทางสังคมสัมพันธภาพกับผูอ่ืน และ 3. G (Growth) เปนความตองการความกาวหนา การเจริญเติบโต 
มีรายละเอียดแตละประเภทดังนี้  
  E - ความตองการอยูรอด ความตองการดํารงชีวิต เปนความตองการปจจัย 4 คือ      
ความตองการ ทางดานรางกาย ไดแก อาหาร เครื่องใช เสื้อผา บานที่อยู และยารักษาโรค สําหรับ
การดํารงชีวิต เปนการทํางาน เพื่อตองการสิ่งตอบแทน เชนรายได เงินเดือน คาจางเงิน ผลประโยชน 
มีตําแหนงหนาที ่การงานด ีและมีความปลอดภัย 
  R - ความสัมพันธทางสังคม สัมพันธภาพกับผูอ่ืน เปนเรื่องของความตองการทุกชนิด    
ที่มีความหมาย และความสําคัญ โดยมนุษยจะมีความสัมพันธ กับสังคม ทั้งที่บาน ในท่ีทํางานของ
องคการของเราตองการผูนํา ตองการหัวหนา ในขณะที่ตนเองจะเปนผูตามที่ดี โดยมีสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนรวมงาน ระหวางบุคคลในองคการ เพ่ือสงเสริม ความมั่นคง ความม่ันใจ ความสบายใจ        
การยอมรับทางสังคม และไดรับยกยองจากคนรอบขาง ในสังคมท่ีตนเองยอมรับ  
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  G - ความตองการความกาวหนา ความเจริญเติบโต เปนความตองการท่ีเกิดขึ้นเพ่ือ   
ความเจริญเติบโต ความกาวหนาของผูที่ทํางานเปนความตองการท่ีสามารถเร่ิมงาน และสามารถตอสู 
เพ่ือพัฒนาความรู และกอใหเกิดการเติบโต มีความสามารถ มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน         
โดยมีความหวังวา จะไดรับความสําเร็จทางจิตใจ หนาที่การงานของตนเองตอไปในอนาคต  
   ขอสมมติฐานของทฤษฎี ERG สรุปไดเปน 3 ประการ คือ 1. ความตองการ การตอบสนอง 
(Need satisfaction) เปนความตองการระดับที่ไดรับการตอบสนองตํ่า ซึ่งมีความตองการมาก เชน 
พนักงานที่ทํางานมาก ไดเงินคาตอบแทนนอย ก็ตองการเงินมากตามขึ้นมาดวย 2. ขนาดของความตองการ 
(Desire strength) เมื่อคนเรามีความพรอมแลว ในเรื่องปจจัยสี่ สิ่งที่ตองการตอไป หรือตองการมากขึ้น
ก็คือ ความมั่นคง ความยั่งยืน ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน มากข้ึนตามมาดวย 3. ความตองการ    
ที่ไมไดรับการตอบสนอง (Need frustration) เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดยาก และอยูสูงสุดพนักงาน    
บางระดับไมสามารถปรับระดับขึ้นไปถึงได เขาเหลานั้นก็ตองหาความตองการใหม ความสนใจใหม 
การตอบสนอง การยอมรับจากสังคมในระดับอื่นๆที่รองลงมาแทนที่เดิม นั่นหมายถึงอุปสรรคที่เขาคาด
วาจะพบเจอก็จะนอยลง และสามารถทําไดจริงๆ และอาจจะแปรเปล่ียนเปนความสัมพันธระหวาง
บุคคลในระดับเดียวกัน เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและการยอมรับในสังคมท่ีเขามีความพอใจ101 
 
การจัดการในสถานประกอบการ 
 ความหมายของการจัดการ (Defining management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงาน
กิจกรรมตางๆสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ 
(Robbins and DeCenzo, Certo) ซึ่งตามความหมายน้ีองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก 
ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) 
ในความหมายของการจัดการน้ีหมายถึงหนาที่ตางๆดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ 
การโนมนําองคการ และการควบคุม ซึ่งจะไดอธิบายละเอียดตอไปในหัวขอตอไปเก่ียวกับหนาที่     
และขบวนการจัดการ  
 ผูจัดการ (Manager) หมายถึง ผูที่ทํางานรวมกับหรือทําโดยผานพนักงานอ่ืนๆ ใหเกิดการ
ประสานงาน เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ ขององคการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด การเปล่ียนแปลงของ
องคการในปจจุบัน ทําใหบทบาทของผูจัดการตองปรับเปลี่ยนไป ไมมีเสนแบง ระหวางผูจัดการ       
กับพนักงานอยางชัดเจน  
 ขบวนการจัดการ (Management process) Henri Fayol ไดเสนอไววา ผูจัดการหรือ
ผูบริหารทุกคนตอง ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการหรือที่เรียกวาขบวนการจัดการ 5 อยาง ไดแก    
การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การสั่งการ (commanding) การประสานงาน 
 
 
__________________________ 
 101Clayton Alderfer, ERG Theory (Existence, Relatedness, and Growth) 
Organizational Behavior and Human Performance (The Elementary : School Journal, 
1998), 30-32. 
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(coordinating) และ การควบคุม (controlling) (เขียนยอวา POCCC) และตอมาในชวงกลางปทศวรรษ 
1950 นักวิชาการจาก UCLA ไดปรับมาเปน การวางแผน (planning) การจัดองคการ(organizing) 
การจัดการพนักงาน (staffing) การส่ังการ (directing) และการควบคุม (controlling) (เขียนยอวา 
POSDC) ซึ่งขบวนการจัดการ 5 ประการ (POSDC) อันหลังนี้เปนที่นิยมใชเปนกรอบในการเขียนตํารา
มากวา 20 ป และตอมาในชวงหลังนี้ไดยอขบวนการจัดการ 5 ประการน้ี เปนหนาที่พ้ืนฐาน 4 ประการ 
ไดแก การวางแผน (planning) การจัดองคการ(organizing) การโนมนํา (leading/influencing) 
และการควบคุม (controlling) อยางไรก็ตามงานในแตละสวนของขบวนการจัดการท่ีกลาวขางตนนี้ 
มีความสัมพันธและมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) การ
วางแผน (planning) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย และวางกลยุทธ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 2) การจัดองคการ (organizing) เปนการจัดวาง
โครงสรางองคการเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 3) การโนมนํา (leading/influencing) 
เปนการจูงใจ โนมนําพนักงานรายบุคคลและกลุมใหปฏิบัติงานมีการติดตอสื่อสาร รวมถึงการรับมือ
กับประเด็นตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน ในองคการ และ 4) การควบคุม (controlling) เปนกิจกรรม
เก่ียวกับการติดตามประเมินผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว และทําการแกไข 
เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว  
 ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) เปนเร่ืองเก่ียวกับลักษณะของ 
การจัดการ โดยประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานอยางถูกวิธี เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนํา 
เขา (inputs) กับผลผลิต (outputs) หากเราสามารถทํางาน ไดผลผลิตมากกวาในขณะท่ีใชปจจัย
นําเขานอยกวา หรือ เทากัน ก็หมายความวา เราทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งปจจัยนําเขาใน
การจัดการก็คือทรัพยากรขององคการ ไดแก คน เงิน วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องจักร และทุน ทรัพยากร
เหลานี้มีจํากัด และเปนตนทุนในการดําเนินงานขององคการ ดังนั้นการจัดการที่ดีจึงตองพยายาม     
ทําใหมีการใชทรัพยากรนอยที่สุดและใหเกิดผลผลิตมากที่สุด 
 ประสิทธิผล (effectiveness) สําหรับประสิทธิผลในการจัดการหมายถึง การทําไดตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว การจัดการที่มีเพียงประสิทธิภาพนั้นยังไมเพียงพอตองคํานึงวา 
ผลผลิตนั้นเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ตองคํานึงถึงตนทุนและความมีประสิทธิภาพ     
ในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ตองอาศัยความเขาใจในสาขาวิชาอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวของ ไดแก ดานมนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา การเมือง จิตวิทยา และ สังคมศาสตร 
เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ความไดเปรียบในการแขงขัน การคาเสรี ความขัดแยง 
การใชอํานาจ และความสัมพันธของมนุษยในสังคม  
 
บทบาทของการจัดการ (Managerial roles) 
 เมื่อกลาวถึงหนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดการในองคการมักมุงไปท่ีหนาที่ตางๆในขบวนการ
จัดการ 4 ประการ (การวางแผน การจัดองคการ การโนมนํา และการควบคุม) ดังที่กลาวขางตน          
ซึ่งผูบริหารแตละคนใหความสําคัญและเวลาในการทําหนาที่การจัดการเหลานี้แตกตางกัน นอกจากนี้
ยังขึ้นกับลักษณะการดําเนินงานขององคการที่แตกตางกันดวย (เชน มีลักษณะการดําเนินงานเปน
องคการท่ีแสวงหากําไรหรือองคการที่ไมแสวงหากําไร) ระดับของผูบริหารที่ตางกัน (ระดับตน 
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ระดับกลาง ระดับสูง) และขนาดขององคการท่ีตางกัน ตัวอยางเชน ผูบริหารที่อยูในระดับบริหาร      
ที่แตกตางกันจะใหเวลาในการทํากิจกรรมของแตละหนาที่แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรม
ของผูบริหารในองคการแลว Mintzberg เห็นวาบทบาทของการจัดการสามารถจัดแบงไดเปน 3 กลุม     
หรือที่เรียกวา บทบาทดานการจัดการของ Mintzberg (Mintzberg’s managerial roles) ไดแก 
บทบาทดานระหวางบุคคล (interpersonal roles) บทบาทดานขอมูล (informational roles) และ
บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) โดยแตละกลุมของบทบาทมีบทบาทยอยดังตอไปนี้  
 บทบาทระหวางบุคคล ( interpersonal roles) เปนบทบาทดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ประกอบดวย บทบาทยอย ไดแก  
 1. บทบาทตามตําแหนง (figurehead) : ทําหนาที่ประจําวันตางๆตามระเบียบที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือตามท่ีสังคมกําหนด เชน การตอนรับแขกขององคกร ลงนามในเอกสารตามกฎหมาย 
เปนตน  
 2. บทบาทผูนํา (leader) : ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของพนักงาน 
รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม และงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ  
 3. บทบาทการสรางสัมพันธภาพ (liaison) : โดยสรางเครือขายภายในและภายนอกเพ่ือการ
กระจายขอมูลใหทั่วถึง บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจายและ
สงผานขอมูล ประกอบดวย บทบาทยอย ดังนี้  
 4. เปนผูติดตามประเมินผล (monitor) : เปนการติดตามเลือกรับขอมูล (ซึ่งมักจะเปน
เหตุการณปจจุบัน) เพ่ือเขาใจความเคลื่อนไหวขององคการและสิ่งแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของระบบ 
 5. เปนผูกระจายขอมูล (disseminator) : รับบทบาทสงผานขอมูลไปยังพนักงานในองคการ 
บางขอมูลก็เก่ียวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตางกันที่เกิดขึ้น
ในองคการ 
 6. เปนโฆษก (spokesperson) : ทําหนาที่ประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับแผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององคการ เชน เปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) ทําหนาที่ตัดสินใจในการดําเนินงานขององคการ 
ประกอบดวยบทบาทยอย ดังนี้  
 7. เปนผูประกอบการ (entrepreneur) : หาโอกาสและริเริ่มสิ่งใหมๆ เชน การปรับปรุง
โครงการเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงการโดยการจัด  
ใหมีการทบทวนและกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมๆ  
 8. เปนผูจัดการความสงบเรียบรอย (disturbance hander) : รับผิดชอบแกไขการดําเนินงาน
เมื่อองคการเผชิญกับความไมสงบเรียบรอย  โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธที่เกี่ยวของกับ    
ความไมสงบและวิกฤติการณในองคการ  
 9. เปนผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) : เปนผูรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆในองคการ เชน ทําการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นที่สําคัญตางๆขององคการโดยจัดลําดับ 
และกระจายอํานาจ ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและจัดการเกี่ยวกับการทํางานของ
พนักงาน  



 

73 
 

 10.  เปนผูตอรอง (negotiator) : รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเรื่องสําคัญของ
องคการ เชน มีสวนรวมในการทําสัญญากับสหภาพแรงงานขององคการ หรือการตอรองกับผูจัดหา 
(suppliers)  
 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
  ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใด หรืออยูในองคการใดก็ทําหนาที่ในการจัดการ 4 อยาง ไดแก 
การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การโนมนํา (leading/influencing) และการ
ควบคุม (controlling) และการที่ผูบริหารจะสามารถทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไดประสบ
ผลสําเร็จนั้น ตองมีทักษะที่ดีดานการจัดการ ซึ่งทักษะสําคัญในเบ้ืองตนที่ผูบริหารควรมีอยางนอย 3 อยาง 
ไดแก ทักษะดานเทคนิค (technical skills) ทักษะดานคน (human skills) และทักษะดานความคิด 
(conceptual skills)  
 ทักษะดานเทคนิค (technical skills) เปนความสามารถในการประยุกตใชความรูและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับงาน สําหรับผูบริหารระดับสูงทักษะความสามารถนี้จะเปนเร่ืองเก่ียวกับ
ความรูทั่วไปของอุตสาหกรรม ขบวนการและผลิตภัณฑขององคการ และสําหรับผูบริหารระดับกลาง
และระดับตน จะเปนทักษะความสามารถเฉพาะดานในงานท่ีทํา เชน การเงิน ทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต ระบบคอมพิวเตอร กฎหมาย การตลาด เปนตน ทักษะทางดาน
เทคนิคมักเปนความสามารถเก่ียวกับตัวงาน เชน ขบวนการหรือผลิตภัณฑ  
 ทักษะดานคน (human skills) เปนทักษะในการทําใหเกิดความประสานงานกันของกลุม   
ที่ผูบริหารนั้นรับผิดชอบ เปนการทํางานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องทัศนคติ การส่ือสาร และผลประโยชนของ
บุคคลและกลุม เปนทักษะการทํางานกับคน  
 ทักษะดานความคิด (conceptual skills) เปนความสามารถในการมององคการในภาพรวม 
ผูบริหารที่มีทักษะดานความคิด จะสามารถเขาใจความสัมพันธของหนวยงานตางๆในองคการวามีผล
ตอกันอยางไร และเขาใจความสัมพันธระหวางองคการกับปจจัยแวดลอมองคการ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งขององคการมีผลกระทบกับสวนอื่นๆ อยางไร 
 ทักษะดานความคิดนี้จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่ออยูในระดับบริหารที่สูงขึ้น ขณะที่ทักษะ
ดานเทคนิคจะมีความสําคัญนอยลงในระดับบริหารท่ีสูงขึ้น เนื่องจากผูบริหารในระดับที่สูงจะเขามา
ดูแลในรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมตางๆในการผลิต และดานเทคนิคนอยลง แตจะเนนไปท่ีการมอง
ภาพรวมขององคการและทิศทางท่ีจะพัฒนาไปขององคการมากกวา สวนทักษะดานคน ยังคงมีความสําคัญ
อยางมากในทุกระดับของการบริหาร เพราะทุกระดับตองเก่ียวของกับคน  
 กิจกรรมของนักบริหาร (Managerial Activities) โดยการศึกษาของ Luthans และ  Robbins 
พบวา กิจกรรมที่นักบริหารสวนใหญทําสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) การจัดการแบบเดิม 
(traditional management) เชน การตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุม 2) การติดตอสื่อสาร 
(communication) เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลประจําวัน และทํางานเอกสาร 3) การจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคล (human resource management) เชน การจูงใจ การสรางวินัย จัดการความขัดแยง 
งานบุคคล และ การฝกอบรม 4) การสรางเครือขาย (networking) เชน การเขาสังคม เลนการเมือง
ในองคการ และ มีกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก ซึ่งจากการศึกษาในผูบริหารจํานวน 450 คน 
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เกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง 4 ประเภทดังกลาว พบวา ผูบริหารทั่ว ไๆปโดยเฉลี่ยแลวจะใชเวลาประมาณ 32 เปอรเซ็นต
ของเวลา ในการทํางานกับกิจกรรมประเภทการจัดการแบบเดิม ใชเวลาประมาณ 29 เปอรเซ็นตกับ
กิจกรรมเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 20 เปอรเซ็นตกับกิจกรรมดานบริหารทรัพยากรบุคคล และ 19 เปอรเซ็นต
กับการสรางเครือขาย ซึ่งการใชเวลาและการใหความสําคัญกับกิจกรรมทั้ง 4 นั้นมีความแตกตางกัน
ไปในผูบริหารแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะใชเวลาในกิจกรรม
ตางๆ ไมเหมือนกับผูบริหารที่มีประสิทธิผล กลาวคือ ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะใหเวลาสวน
ใหญกับการสรางเครือขายและใหเวลากับการบริหารทรัพยากรบุคคลนอยที่สุด ขณะที่ผูบริหาร         
ที่มีประสิทธิผลจะใหเวลาสวนใหญ กับการติดตอสื่อสารและใหเวลากับการสรางเครือขายนอยที่สุด  
 จริยธรรมของนักบริหาร (Management Ethics) แนวทางการปฏิบัติตนดานการเมือง      
ในองคการอยางมีจริยธรรม ควรตองคํานึงถึงใน 3 ประเด็น ไดแก 1) ประโยชนของสวนรวม 2) สิทธิ
สวนบุคคล 3) ความยุติธรรม กลาวคือ ประเด็นที่ 1 การกระทําที่เปนการเลนการเมืองในองคการน้ัน 
เพ่ือประโยชนสวนตน หรือประโยชนสวนรวม หากเปนไปเพ่ือเปาหมายขององคการ ก็เปนการกระทํา
ที่ไมขัดกับจริยธรรม แตถาเปนไปเพ่ือประโยชนสวนตน ก็ถือวาเปนการกระทําท่ีไมมีจริยธรรม โปรงใส
มาใหทันการใชงานขององคการ ประเด็นที่ 2 เปนเร่ือง สิทธิสวนบุคคล หากการกระทําเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิที่ควรมีของผูอื่น ก็เปนการขัดจริยธรรม ตัวอยางเชน หากผูจัดการฝาย
ซอมบํารุงเขาไปกาวกายงานฝายจัดซื้อเพ่ือใหเขาทําใหเร็วขึ้น ก็ไมใชการกระทําที่มีจริยธรรมและ    
ในประเด็นสุดทายเปนเรื่อง ความยุติธรรม กลาวคือ การกระทํานั้นกอใหเกิดความเท าเทียมกัน     
ความยุติธรรมหรือไม หากเปนการกระทําท่ีทําใหบางคนไดผลประโยชนมากกวา หรือทําใหบางคนเสีย
ผลประโยชน ก็เปนการกระทําท่ีไมมีจริยธรรม ตัวอยางเชน หัวหนาประเมินผลการ ปฏิบัติงานลูกนอง
อยางไมยุติธรรมโดยประเมินใหลูกนองที่ชอบไดมีผลประเมินที่ดีกวา และใชผลการประเมินเปน
ตัวกําหนดรางวัลตอบแทน เปนตน อยางไรก็ตามการตัดสินวาการกระทําใดมีจริยธรรมเปนเรื่องที่
คอนขางยาก โดยเฉพาะกับผูบริหาร ผูที่มีอํานาจในองคการ เนื่องจากผูมีอํานาจมักจะอางวาการ
กระทําของตนน้ัน เพ่ือประโยชนสวนรวม และเปนไปตามเปาหมายขององคการ ไมไดกาวกายสิทธิของใคร 
และทําไปอยางยุติธรรมมีความเทาเทียมกัน ซึ่งในทางปฏิบัติแลว ผูที่มีอํานาจมักเปนผูที่จะกระทําขัดกับ
จริยธรรมมากกวา พนักงานทั่วไปที่ไมมีอํานาจ ดังนั้นผูบริหารท่ีมีอํานาจควรพิจารณาการกระทําของ
ตนเองตามความเปนจริงใหดีเกี่ยวกับ 3 ประเด็นขางตนวาเปนการกระทําอยางมีจริยธรรมหรือไม102 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 102University Of Chicago Laboratory School, accessed 20 May 2008. Available 
from http://www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show&ad..ld 
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แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดเล็งเห็นความสําคัญตอคุณภาพชีวิตคนทํางาน      
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดริเริ่มใหเกิด "โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ" เพ่ือสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนทํางานในสถานประกอบการที่จะเกิดความม่ันคงและยั่งยืน โดยการสนับสนุนในดานงบประมาณ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีระยะเวลาตั้งแต กันยายน 2546 - 
กุมภาพันธ 2550 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานในสถานประกอบการ และ
สรางมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนทํางานสําหรับคนไทยใหเปนที่ยอมรับ มีความเหมาะสม นําไปสูการ
ปฏิบัติอยางแพรหลาย 2) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของ
คนทํางานในสถานประกอบการโดยเนนการบูรณการการเชื่อมโยง โดยมี "คน" เปนศูนยกลางสราง
เครือขายที่ปรึกษาและผูตรวจประเมินโครงการท่ีมีความรูความเขาใจในระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตของคนทํางานในสถานประกอบการใหกระจายตัวอยูทั่วประเทศ การกําหนดมาตรฐานและทบทวน
มาตรฐาน ประโยชนที่ไดรับ ไดแก 1) พนักงานมีสุขภาวที่ดีขึ้นทั้ง 4 ดาน คือ กาย อารมณ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 2) สถานประกอบการลดอัตราการขาด ลา มาสายของพนักงาน และลดอัตราการลาออก
ของจํานวนพนักงานลง รวมทั้งไดรับผลดีทางดานจํานวนผลผลิตที่เ พ่ิมมากขึ้น และจํานวน            
คารักษาพยาบาลที่ลดลง 3) ทําใหประเทศชาติมีจํานวนประชากรท่ีเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับนานาประเทศได103 

 
มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
__________________________ 
 103กรมสวัสดิการแรงงาน, พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน, เขาถึงเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม  2555,  เขาถึงไดจาก  http://www.telco.mut.ac.th/coop/a-role-of-the-
establishment.html. 
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 แนวคิดโรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน การใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็ก   
ใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวนั้นอาจกลาวไดวา ฝายสถานประกอบการและฝายภาครัฐเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาแกเด็กเล็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจ   
ในประเทศใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดใหมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสถานประกอบการน้ันไดมีโครงการ 
ที่ดําเนินการอยูแลว ประกอบดวย โรงเรียนในโรงงานหรือโรงงานในโรงเรียน โดยสวนใหญจะสนับสนุน
ในเรื่องของงานวิชาชีพ อาชีวศึกษา เมื่อไดเรียนรูโดยตรงกับสถานประกอบการ หรือโรงงานนั้นแลวก็เปน
การงายที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ส.อ.ท.)    
รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือมีงานทํา นโยบายดานการศึกษาพรอมหารือใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก  
 1. การเชื่อมโลกการศึกษากับโลกการทํางานโดยใหสถาบันการศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา กับ ส.อ.ท. รวมกันพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
สงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาทวิภาคี และระบบโรงเรียน-โรงงานอยางจริงจัง เปดโอกาสใหผูมี
ประสบการณในภาคอุตสาหกรรมมาเปนครูและตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย  
 2. ปรับระบบการประเมินคุณภาพ  
 3. เรงการดําเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
 4. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด  
 5. เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียน  ขณะเดียวกันสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องคการมหาชน) ที่มีตรา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ  ไปแลววา จากการพิจารณาโครงสรางพรอมองคประกอบ  
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ มหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาชีพเชนเดียวกัน11 ระบบโรงเรียน
ในโรงงานเปนระบบทวิภาคี 100% คนที่ทํางานอยูแลวไดเรียนโดยเปดชั้นเรียนในโรงงาน และให
เทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพไดในบางรายวิชาที่ผูเรียนมีประสบการณตามเกณฑที่กําหนด  ทําใหเรียนจบ
เร็วขึ้น เปนการนําโลกแหงความเปนจริงกับโลกแหงการศึกษา 2 วงกลม มาชวยกันทําใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทั้งการเรียนรูและการทํางาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท รวมกับบริษัท แปซิฟคแปร
รูปสัตวน้ํา จํากัด (พีเอฟพี) ดําเนินการโครงการ โรงเรียนในโรงงาน ตั้งแตป 2546 เปดรับนักศึกษารุน
แรกระดับ ปวช. สาขาแปรรูปสัตวน้ํา สาขางานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑประมาณ 50 คน รุนตอมา
นอกจากเปดหลักสูตร ปวช.แลว ก็เปดหลักสูตร ปวส. สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ําดวย จนถึงปจจุบัน
โครงการมีนักศึกษา ปวช.จบไปแลว 38 คน เรียนอยู 50 คน นักศึกษา ปวส.จบไปแลว 31 คน กําลังเรียน 
38 คน รวมมีผูเขารวมโครงการ 157 คน จังหวัดสงขลา เลาถึงเปาหมายของโครงการ  นอกจากน้ี     
ยังมีบริษัทชั้นนําไดเขารวมโครงการรูปแบบวิชาชีพนี้ เชน ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษัท 
เอส แอนด พี ฯลฯ หลักสูตร ปวช.ในสถานประกอบการ ที่ใหทั้งการเรียนวิชาการควบคูกับการทํางาน 
ใหทั้งงาน เบี้ยเลี้ยง หอพัก และพอไดลองฝกงาน ทําใหรูวาอาชีพงานขายเปนอาชีพที่ชอบ เหมาะกับ
ตัวตนของเราไดเรียนรูประสบการณใหมๆ ที่สําคัญไดสรางความม่ันใจในตัวเอง104 

__________________________ 
 104ขาวและภาพประกอบ, นโยบายการศึกษา, เขาถึงเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2554 เขาถึงไดจาก
http://www.siamrath.co.th/web/?q=ไฟเขียวตั้ง-โรงงาน-ในโรงเรียน 
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 แนวคิดรูปแบบของการดําเนินงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการเปนองคกรที่มี
ความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา ใหเกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสห
กิจศึกษา มีรูปแบบและขั้นตอนท่ีจําเปนจะตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดจากสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะพนักงานฝายบุคคลหรือฝายบริหารความรวมมืออยางใกลชิดจากสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะพนักงานฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 
ซึ่งจะเปนผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหกํากับและดูแลนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานโดย
หนาที่หลักมีดังนี้ 
 1. ใหรายละเอียดลักษณะงานท่ีตองการใหนักศึกษาปฏิบัติ ตอโครงการสหกิจศึกษากอน
ลวงหนา 1 ภาคการศึกษา 
 2. ฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือใหนักศึกษาทราบ
ถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ โครงสรางการบริหารงานและอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะตอง
ปฏิบัติการใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็กใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวนั้นอาจกลาวไดวา ฝายสถาน
ประกอบการและฝายภาครัฐเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาแกเด็กเล็ก ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจในประเทศใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดใหมีสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนในสถานประกอบการน้ันไดมีโครงการที่ดําเนินการอยูแลว ประกอบดวย โรงเรียนในโรงงาน
หรือโรงงานในโรงเรียน โดยสวนใหญจะสนับสนุนในเรื่องของงานวิชาชีพอาชีวศึกษา เมื่อไดเรียนรู
โดยตรงกับสถานประกอบการ หรือโรงงานนั้นแลว ก็เปนการงายที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือมีงานทํา 
นโยบายดานการศึกษาพรอมหารือใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การเชื่อมโลกการศึกษากับโลกการ
ทํางานโดยใหสถาบันการศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษากับ ส.อ.ท. รวมกันพัฒนาหลักสูตร
ใหมใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาทวิภาคี และ
ระบบโรงเรียน-โรงงานอยางจริงจัง เปดโอกาสใหผูมีประสบการณในภาคอุตสาหกรรมมาเปนครู และ
ตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 2) ปรับระบบการประเมินคุณภาพ 3) เรงการดําเนินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 4) ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด และ 5 ) เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียน ขณะเดียวกันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เนนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ที่มีตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันฯ ไปแลววา จากการพิจารณาโครงสราง พรอมองคประกอบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือ มหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาชีพเชนเดียวกัน11 ระบบโรงเรียนในโรงงานเปนระบบทวิภาคี 100% 
คนที่ทํางานอยูแลวไดเรียนโดยเปดชั้นเรียนในโรงงาน และใหเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพไดในบาง
รายวิชาที่ผูเรียนมีประสบการณตามเกณฑที่กําหนด ทําใหเรียนจบเร็วขึ้น เปนการนําโลกแหงความ
เปนจริงกับโลกแหงการศึกษา 2 วงกลม มาชวยกันทําใหผูเรียนไดรับประสบการณทั้งการเรียนรูและ
การทํางาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท รวมกับบริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา  จํากัด (พีเอฟพี) 
ดําเนินการโครงการ โรงเรียนในโรงงาน ตั้งแตป 2546 เปดรับนักศึกษารุนแรกระดับ ปวช. สาขาแปร
รูปสัตวน้ํา สาขางานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑประมาณ 50 คน รุนตอมานอกจากเปดหลักสูตร 
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ปวช. แลวก็เปดหลักสูตร ปวส. สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ําดวย จนถึงปจจุบันโครงการ มีนักศึกษา ปวช.
จบไปแลว 38 คน เรียนอยู 50 คน นักศึกษา ปวส.จบไปแลว 31 คน กําลังเรียน 38 คน รวมมีผูเขารวม
โครงการ 157 คน จังหวัดสงขลา เลาถึงเปาหมายของโครงการ นอกจากน้ี ยังมีบริษัทชั้นนําไดเขารวม
โครงการรูปแบบวิชาชีพนี้ เชน ซี.พี.เซเวนอีเฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด พี ฯลฯ หลักสูตร 
ปวช. ในสถานประกอบการ ที่ใหทั้งการเรียนวิชาการควบคูกับการทํางาน ใหทั้งงาน เบี้ยเลี้ยง หอพัก 
และพอไดลองฝกงาน ทําใหรูวาอาชีพงานขายเปนอาชีพที่ชอบเหมาะกับตัวตนของเราไดเรียนรู
ประสบการณใหมๆ ที่สําคัญไดสรางความม่ันใจในตัวเอง105 

 ปจจุบันไดมีการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยสองแนวคิดใหญ คือ 1) การตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ (Career Development) และการ
เขาสูระบบการทํางานของบัณฑิต (Employability) กอนสําเร็จการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามความตองการของตลาดแรงงาน การจัดใหนักศึกษามีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติงานจริง    
ในสถานประกอบการเปนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลัก  “เรียนจากการทํา” 
(Learning by Doing)  
 

 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการทํางาน 
 
 
 
__________________________ 
 105มตชิน, ตามรอยโรงเรียนในโรงงาน ลดภาระสังคม. ลับฝมือแรงงานไทย (ม.ป.ท., 2550). 
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รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ 
(Experiential Education) โปรแกรมทํางานและศึกษา (Work – Study Program) การศึกษาท่ียึด
การทํางานเปนฐาน (Work–based Education) โปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน (Sandwich 
Program) และการฝกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยชื่อที่ใชแพรหลายท่ีสุดทั่วโลกในปจจุบัน      
คือ (Cooperative Education) และบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู (Work Integrated Learning) 
เมื่อมีการนํารูปแบบสหกิจศึกษามาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ.2536 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้งมหาวิทยาลัย
แหงนี้ จึงไดถอดความจากชื่อ Cooperative Education เปนศัพทบัญญัติภาษาไทยวา “สหกิจศึกษา” 
และไดใหความหมายไววา “สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมี
การเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
อยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษา    
ที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)” วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา     
1) เตรียมความพรอมของนักศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พรอมเสริมทักษะ
และประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน 2) เพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ 
วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน 3) เปดโอกาสให
สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 4) ใหเกิดการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย 5) เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ 
และสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือ       
ที่กวางขวางย่ิงขึ้น สหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้นมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลก 
ใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากวางขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชาโดยมี
เปาประสงคตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผานประสบการณทํางานในสถานประกอบการ    
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ถือเปนสวนสําคัญของการเตรียมบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกอาชีพ และเขาสูระบบการ
ทํางานทันทีที่จบการศึกษา ทําใหบัณฑิตสหกิจศึกษา “รูจักตน รูจักคน รูจักงาน” ใครไดประโยชน
จากสหกิจศึกษา ประมวลไดจากผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยขอสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ไดแก 1) นักศึกษาไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอกมีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
หลังสหกิจศึกษาดีขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากข้ึน เกิดทักษะการสื่อสารรายงาน
ขอมูล มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 2) สถาบันการศึกษา เกิดความรวมมือทาง
วิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถานประกอบการไดขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 3) สถานประกอบการมีนักศึกษา
ชวยปฏิบัติงานตลอดป พนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญไดมากขึ้น ใชเปนวิธีคัดเลือกพนักงาน
ไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาเกิดภาพพจนที่ดี    
ดานการสงเสริมการศึกษา106 

__________________________ 
 106กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน , หนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโรงงาน, เขาถึงเมื่อ     
26 ธันวาคม 2554 เขาถึงไดจาก http://www.tisi.go.th/ 



 

80 
 

 ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พบวา 1) บัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานเร็วกวาและมากกวาบัณฑิตที่ไมไดรวมสหกิจศึกษา 
2) ผูประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกวาบัณฑิตที่ไมไดรวมสหกิจศึกษา 3) สถาบัน 
อุดมศึกษาเห็นวา ผูที่ผานสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น บทบาทของ
สถานศึกษา 1) เปนองคกรหลักที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาโดยออกแบบหลักสูตรและดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 2) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแก
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 3) ศึกษาวิจัยปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูจาก
ประสบการณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 4) ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของสถานประกอบการ 5) เปนผูรวมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา   
( Partnership ) กับสถานศึกษา 6) พัฒนาองคกรใหเปนแหลงเรียนรูประสบการณของนักศึกษาสห
กิจศึกษาและสังคม 7) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับ รวมท้ังสถานประกอบการท่ีอยูในกลุมวิชาชีพเดียวกัน 8) ประเมินผลและ
พัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ บทบาทของรัฐบาลและองคกรภาครัฐ      
9) ใหนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง 10) ดําเนินการ
แกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสหกิจศึกษา เชน มาตรการดานภาษี       
การดําเนินการเกี่ยวกับวีซา (Visa) โดยเฉพาะระยะเวลาที่ไมสอดคลองกับสหกิจศึกษา 11) เปนสื่อกลาง
ในการสรางความรวมมือกับองคกรระดับนโยบาย หรือองคกรวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  
สหกิจศึกษาในภาพรวม 12) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา 13) พัฒนาและสนับสนุน
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศ (Best Practice) 14) ประเมินผลการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง บทบาทขององคกรเอกชน สมาคม
วิชาการและวิชาชีพ 15) ใหความรวมมือแกองคกรภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
16) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกสมาชิกองคกรหรือสมาคม         
17) พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมวิชาชีพ  18) พัฒนาและ
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการสมาชิกใหมีความเปนเลิศ 19) ประเมินผล
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและปรับปรุงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
สมาคมสหกิจศึกษาไทยและสมาคมสหกิจศึกษาโลกที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
ในฐานะสมาคมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามลําดับ ที่ชวยเชื่อมโยงภาคีตางๆ ใหสามารถ
ขับเคล่ือนสหกิจศึกษารวมกัน107 

 
 
 
 
 
__________________________ 
 107กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการ, เขาถึงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
เขาถึงไดจาก http://coop.tni.ac.th/new/main/ 
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           แตงตั้งพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  
 1. หนาที่ของพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) พนักงานท่ีปรึกษา หมายถึง บุคลากร
หรือเจาหนาที่ท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
อาจจะเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง (18 สัปดาห) 
จึงเปรียบเสมือนอาจารยของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เปนผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
ทั้งทางดานปฏิบัติงานและการปรับตัวเขากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษา      
จึงเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไปดวยดี โดยมี
หนาที่หลัก ดังนี้ 1) กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) 
กําหนดตําแหนงงาน ขอบขายหนาที่งานของนักศึกษาท่ีจะตองปฏิบัติและแจงใหนักศึกษารับทราบถึง
งานที่ไดรับมอบหมายโดยจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งไดมีการกําหนดแผนงาน
การปฏิบัติรายสัปดาหใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษา 2) การใหคําปรึกษา ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางการ
ทํางานและการแกปญหาจากประสบการณที่มีใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งใหความรวมมือดาน
การประสานงานกับอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ 3) แนะนําการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษาตองจัดทํารายงาน 1 ฉบับ เสนอตอสถานประกอบการและโครงการสหกิจศึกษา โดยรายงาน 
อาจประกอบดวยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป หรืออาจมีลักษณะ
ดังนี้ 1) โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายเปนงานโครงการ (Project) หรือ
งานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอของโครงการและงานวิจัย ดังกลาว 2) ในกรณีที่งาน
ไดรับมอบหมายเปนงานประจํา (Routine) เชน งานในสายการผลิต งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบ
คุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเปนดังนี้ 1) รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําที่ไดรับ
มอบหมายทั้งหมดหรือบางสวน 2) รายงานหัวขอพิเศษ (Special Assignment หรือ Project)      
เปนหัวขอ ที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเศษใหนักศึกษาคนควาสรุปและ
วิจารณ รวบรวม ไวเปนเลม เพื่อใชประโยชน ซึ่งหัวขอของรายงานอาจจะไมสัมพันธกันกับงานประจํา
ของนักศึกษาก็ได เมื่อพนักงานที่ปรึกษากําหนดหัวขอรายงานแลว นักศึกษาตองจัดทํา Report Outline 
(ตามแบบท่ีกําหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แลวจัดสงใหโครงการสหกิจฯ เพ่ือสงมอบให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําภาควิชาใหความเห็นชอบ จึงจะจัดสงคืนใหแกนักศึกษาตอไป 
ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ นักศึกษาจะตองจัดพิมพรายงานให
เรียบรอยและสงใหพนักงาน ที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน 3) การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการนิเทศนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา    
เจาหนาที่สหกิจศึกษา จะประสานกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือขอนัดหมาย เขานิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอการหารือ ดังนี้ ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
การดําเนินการโครงการฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติแผนการ
ปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา การพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษา ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการ
พบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา     
5) พนักงานที่ปรึกษาตองตรวจแกไขรายงานใหนักศึกษาและประเมินผลเน้ือหาและการเขียนรายงาน 
อยางชาที่สุดในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 6) แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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สหกิจศึกษา โดยอาจจะแจงนักศึกษาทราบ จากนั้นมอบผลการประเมินใหนักศึกษานําสง หรือจัดสง
ใหกับโครงการสหกิจศึกษา ทราบโดยตรงตอไป 
 2. ประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับ ไดแก 1) เกิดความรวมมือทางวิชาการและสราง
ความสัมพันธที่ดีกับสถานศึกษา 2) เปนการสรางภาพพจนที่ดีขององคกร ในดานการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาและชวยพัฒนาบัณฑิต ดานวิศวกรรมศาสตรของชาติ 3) ไดนักศึกษาท่ีมีความกระตือรือรน 
มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 4) เปนวิธีการชวยคัดเลือก 
บัณฑิตวิศวกรเขาเปนพนักงานประจําในอนาคตตอไป 
 3. การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ ไดแก 1) กําหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรม
การทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  2) กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา          
3) กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีตองการรับเขาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 4) แนะนําหรือจัดหาที่พัก
ใหกับนักศึกษาในกรณีที่บานพักอาศัยของนักศึกษาอยูไกลจากสถานประกอบการ  5) พรอมที่จะให
ความอนุเคราะหคาตอบแทนในอัตราที่สมควรและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  6) พรอมที่จะดูแล
นักศึกษาใหคําแนะนําและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูงานใหเต็มศักยภาพที่สถานประกอบการ   
จะพึงใหได 
 ภารดี อนันตนาวี ไดสรุปความหมายการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ดังนี้   
การบริหาร หมายถึง การมีเปาหมายในการกําหนดวิธีการบริหารเชิงวิทยาสตร มีจุดสนใจที่งาน     
และประสิทธิภาพของงานท่ีปฏิบัติการศึกษาจึงมีจุดมุงถึงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในโรงงาน มุงถึงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะ
ที่สําคัญของการบริหาร ในทัศนะของฟาโยล มีดังนี้ คือ 1. ผูบริหารควรรูจักคนงานของตนเปนอยางดี 
2. ผูบริหารจะตองกําจัดความไรสมรรถภาพใหหมดไป 3. ผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางองคการกับคนงาน 4. ผูบริหารจะตองเปนตัวอยางที่ดีแกคนงาน 5. ผูบริหารจะตองสรุปผล
งานขององคการเปนระยะ ๆ และใชแผนภูมิแสดง 6. ผูบริหารจะตองกอใหเกิดการสามัคคี            
พลัง ความคิดริเริ่ม และความจงรักภักดีของคนงาน ตอองคกร108 
 Frederick และคณะ ไดใหความหมายการบริหาร เปนขบวนการพลวัตของการมีวิสัยทัศน 
การเปล่ียนแปลง และการสรางสรรค ซึ่งจําเปนตองใชพลังงาน และความกระตือรือ รน เพ่ือนํา
แนวความคิดใหมไปสูการปฏิบัติ และการแกปญหาที่สรางสรรค องคประกอบสําคัญไดแก 1. ความเต็ม
ใจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในแงของเวลา เงินลงทุน หรืออาชีพ 2. ความสามารถในการสราง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 3. ทักษะในจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการสรางแผนงานธุรกิจที่ดี 4. การมี
วิสัยทัศน ที่มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในขณะที่ผูอ่ืนมองเห็นเปนความคลุมเครือ ความขัดแยงและ     
ความสับสน109 

 
__________________________ 
 108ภารดี อนันตนาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี : สํานักพิมพ
มนตรี จํากัด, 2552), 23.   
 109Frederick, H.H.,Kuratko, D.F. and Hodgetts, R.M.Entrepreneurship : theory 
Process Practice, Asia Pacific edition (Sydney : Thomson, 2007), 21. 
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สิทธิประโยชนดานภาษีในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 
 1. การลดหยอนภาษีคาใชจายดานการศึกษา 
  ภาษีลดหยอนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการอางอิงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 8
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อ่ืนและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด 2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา 
และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความเปนจํา ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน      
การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้      
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง 
ดูแลบํารุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่ เปนที่ราชพัส ดุ          
ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา
และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบายวัตถุประสงค และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดย
การซื้อหรือแลกเปล่ียนจากรายไดของของสถานศึกษา ไมถือเปนราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ เปนนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจาก
การที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือ
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ บรรดารายไดและผลประโยชนของ
สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการ
โดยใชเงินงบประมาณใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นๆ ไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับ
การศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงิน
งบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 2) จัดสรรทุนการศึกษา
ในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความ
จําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10 วรรคสอง 
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วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาพในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใหกฎกระทรวง 4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย
ดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจ
ของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึง
คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือ
องคการมหาชน 6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบ้ียต่ําใหสถานศึกษาเอกชนเพ่ือใหพ่ึงตนเองได 7) จัดตั้ง
กองทุนหรือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน มาตรา 61 กาํหนดใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดย
บุคคลครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสมและความจําเปนหลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมิน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อีกทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป  
 สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาแก สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปน้ี  
 1) ในประกาศนี้ “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษา
ขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 2) เงินไดที่จายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาโดยบุคคลธรรมดา
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11  
 3) คาใชจายสําหรับการจัดหาหรือจัดสรางอาคาร  อาคารพรอมที่ดินหรือที่ดิน ใหแก 
สถานศึกษา ตองเปนการจัดหาหรือจัดสรางทรัพยสินดังกลาวเพ่ือใชประโยชนทางการศึกษาตามโครงการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ  
 4) คาใชจายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการสื่อ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดที่ใหแกสถานศึกษาดังกลาวตองเปนการจัดหาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ใหความเห็นชอบวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษาตามวรรคหน่ึงในกรณีที่เปนคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
ของคอมพิวเตอรตองไมเปนทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและตองไมผานการใชงานมาแลว  “คอมพิวเตอร”      
ตามวรรคสอง หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับ
แกปญหาตางๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตรและอุปกรณของคอมพิวเตอร หมายถึง 
เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องชวย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร เพ่ือใหคอมพิวเตอรใชงานไดตาม
วัตถุประสงค”  
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 5) โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบมีดังตอไปน้ี 1) สถานศึกษาตามโครงการ
พระราชดําริ 2) สถานศึกษาตามนโยบายท่ีจะระดมพลังเพ่ือเรงรัดปรับปรุงคุณภาพ 3) สถานศึกษาที่รองรับ
พัฒนาเด็กดอยโอกาส เด็กพิการ สถานศึกษาตามโครงการตามวรรคหนึ่งเปนไปตามรายชื่อสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  
 6) ผูที่ประสงคจะใหกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบโครงการเพ่ือสนับสนุน การศึกษา
ตามขอ 5 ตองยื่นคําขอตอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเม่ือกระทรวงศึกษาธิการ110 ใหความเห็นชอบแลวใหแจงโครงการ   
ที่ไดรับความเห็นชอบตอกรมสรรพากร เพ่ือใหประกาศตามขอ 5 
 7) การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก
สถานศึกษาดังกลาว ผูมีหนาที่เสียภาษีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคล 
ตองไมนําคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนี้ไปหักเปนคาลดหยอน
สําหรับเงินบริจาค ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร หรือไมนําไปหักเปนรายจายเพ่ือการศึกษา
ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร  
 8) การยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  สําหรับเงินไดที่จายเปน
คาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแกสถานศึกษาดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลน้ันตองไมเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการ
โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน             
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 9) เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป  
สําหรับการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ  ผูโอนจะตองไม
นําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักเปนคาใชจาย ในการคํานวณภาษี
เงินไดของบคุคลธรรมดา หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
 10) การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศน้ี ผูไดรับยกเวนภาษีตองมีหลักฐานจาก สถานศึกษา
ที่พิสูจนไดวาคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตามขอ 3 และขอ 4 เปนคาใชจายเพ่ือการสนับสนุน
การศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ  
 11) กรณีท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามประกาศ นี้ดวย  
 12) ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป ยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปสําหรับ 
 
 
__________________________ 
 110ประกาศกระทรวงการศึกษาแหงชาติ, “พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542” (ม.ป.ท., 2547), 1-2. 
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เงินไดที่จายเปนคาใชจายเพ่ือการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ใชบังคับ 25 สิงหาคม 
2547 เปนตนไป111 
 2. การยกเวนภาษีเงินได 
  การยกเวนภาษีเงินไดในบางกรณี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไวดังตอไปนี้ 
   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ. 2555” 
   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
   มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหง
ประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดที่บริจาคใหแกโครงการฝกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การบําบัด แกไข ฟนฟู และสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
ดังตอไปน้ี 
  1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากรเปนจํานวนสองเทาของ
จํานวนเงินที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับยกเวนสําหรับการจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงิน
ไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น 
 2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนสําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทา
ของรายจายท่ีบริจาค ไมวาจะไดจายเปนเงินหรือทรัพยสิน แตเมื่อรวมกับรายจายที่จายเปนคาใชจาย
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบและรายจายที่จาย
เปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน  
ที่เปดใหประชาชนใชเปนการทั่วไปโดยไมเก็บคาบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือ
สนามกีฬาของทางราชการแลวตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี  
(3) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนดมาตรา 4 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
__________________________ 
 111“พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 3 และมาตรา 4”        
(25 กุมภาพันธ 2554) : 5. 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาล มีนโยบายในการ
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การบําบัด แกไข ฟนฟู และสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือศูนยฝกและอบรมเด็ก และเยาวชนในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและบําบัดฟนฟูพฤติกรรมใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดให
สามารถกลับเขาสูครอบครัวและเปนที่ยอมรับของสังคมสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดา
และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนและตามหลักเกณฑที่กําหนดในกรณี
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจายเงินในการสนับสนุนโครงการฝกอบรมอาชีพ
และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบําบัด แกไข ฟนฟู และสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้112 

 
งานวิจัยในประเทศ  
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ไดศึกษา 1) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
ผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนักเรียนปฐมวัย 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม สําหรับ
นักเรียนปฐมวัย เปนการวิจัยและพัฒนา มีรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
ผูปกครองนักเรียนที่ไดมาจากการอาสาสมัครและเจาะจงเลือก จํานวน 15 คน นักเรียนปฐมวัยที่ไดมา
จากการเปนบัตรหลานของผูปกครองจํานวน 15 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง นักเรียนปฐมวัย           
ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 10 คน กําหนดเปนกลุมเปรียบเทียบ และครูผูสอน จํานวน 4 คน 
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบางพลับ อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี              
ทีไ่ดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลวิจัยพบวา 1. รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีชื่อวา 3PDIE มีองคประกอบหลักคือ 
หลักการท่ีอยูบนพื้นฐานมีสวนรวมของผูปกครองและครูผูสอน วัตถุประสงครูปแบบเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนปฐมวัยดานการชวยเหลือและดานการแบงปน สาระและกระบวนการกิจกรรม
และขั้นตอนการดําเนินงานระยะเวลาและการวัดประเมินผล การมีสวนรวมของผูปกครองประกอบดวย     
3 ขั้นตอน คือ 1) มีสวนรวมในการวิเคราะห ตัดสินใจ (Participation in decision making : PD)     
2) มีสวนรวมในการปฏิบัติ (Participation in implementation : P1) 3) มีสวนรวมในการประเมินผล 
(Participation in evaluation : PE) และการจัดประสบการรการเรียนรูมี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการ
เตรียมผูเรียน 2) ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม และ 3) ขั้นการประเมินผล 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบพบวา 1) นักเรียนปฐมวัยกลุมทดลองมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นภายหลังการใชรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบผูปกครองมีสวนรวม 2) นักเรียนกลุมทดลองมีผลการประเมินทักษะ   
ทางสังคมท้ังสองดานคือดานการชวยเหลือและดานการแบงปนสูงกวากลุมเปรียบเทียบ โดยที่ไมพบวา
ตัวแปรทดลองและตัวแปรสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองที่กําหนดสงผลรวมกัน     
__________________________ 
 112“พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
541) ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 129 ตอนที่ 74 ก” (8 สิงหาคม 2555) : 2-5. 
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ใหเกิดผลทักษะทางสังคมของนักเรียนแตอยางใด 3) ภายหลังการใชรูปแบบการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบผูปกครองมีสวนรวมครูผูสอนและผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนํารูปแบบไป
ใชอยูในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจตอรูปแบบจัดประสบการณการเรียนรูแบบผูปกครองมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมอยูในระดับมาก โดยครูและผูปกครองมีความเห็นวารูปแบบ 3PDIE    
ที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และรูปแบบ 3PDIE 
ยังสงผลใหครูและผูปกครองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันอันเปนผลจากการพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับ
นักเรียนรวมกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครองที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกัน      
คือผูปกครองที่มีอายุมากกวาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดมากกวาสงผลให
นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงกวาอีกดวย113 
 พัชรา พุมพชาติ ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบงชี้ และแนวทางการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดโครงสราง
รูปแบบการจัดประสบการณโดยผูเชี่ยวชาญ จากนั้นทําการศึกษานํารอง เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
รูปแบบการจัดประสบการณกอนนําไป ทดสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดขั้นตอนท่ี 3 
ทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบกําหนดกลุมควบคุม ทดสอบกอนและหลังการจัดประสบการณตอเนื่องตามเวลา       
ทีก่ําหนด (Control-Group Interrupted Time-Series Design) กลุมตัวอยางเปนครูปฐมวัย จํานวน 3 คน 
และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-3 จํานวน 74 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ระยะเวลาการจัดประสบการณ 12 สัปดาห และขั้นตอนที่ 4 
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคายู และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา เครื่องมือการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือ
การจัดประสบการณ คือ รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เครื่องมือการประเมิน คือ 1) เครื่องมือประเมินครูปฐมวัย ไดแก แบบประเมินความรูความ
เขาใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ แบบประเมินความสามารถ ในการเขียน
แผนการจัดประสบการณ และแบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณของครูปฐมวัยตาม
รูปแบบการจัดประสบการณและแบบประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีตอรูปแบบการจัด
ประสบการณ และ 2) เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัย ไดแก แบบทดสอบความสามารถ แบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบประเมินผลงานความสามารถในการแกปญหา อยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
 
__________________________ 
 113ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบาง
ไมปฏิบัติบางผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนักเรียนปฐมวัย” (วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยอ. 
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ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค หลังการ
จัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2) เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค หลังการจัดประสบการณสูงกวาเด็กปฐมวัย   
ที่ไมไดรับการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย         
มีความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 4 ระยะคือ กอนการจัดประสบการณ หลังการ      
จัดประสบการณ หลังการจัดประสบการณ ครั้งที่ 1 หลังการจัดประสบการณการครั้งที่ 2 และติดตาม
ผลการจัดประสบการณ มีพัฒนาการสูงขึ้นอยางเปนลําดับ และมีความคงทนของพฤติกรรม
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในระยะติดตามผลการจัดประสบการณ 
และพบวา เด็กปฐมวัยเกิดจินตนาการ การคิดสรางสรรค การคิดหาเหตุผลในการนําความรู ทักษะ 
และประสบการณ ตามระดับพัฒนาการมาใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 4) ครูปฐมวัยมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการจัดประสบการณอยูในระดับดีมาก มีความสามารถในการเขียนแผน 
การจัดประสบการณ และมีความสามารถในการจัดประสบการณของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ อยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีตอรูปแบบ การจัดประสบการณ 
มีความเหมาะสม และอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนรูปแบบการจัดประสบการณ ที่แสดงแนวคิด 
กระบวนการจัดประสบการณ สื่อและการจัดสภาพแวดลอม และ การประเมินที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติไดตามสภาพจริง114 
 นริสานันท เดชสุระ ทําการวิจัยพบองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1) ดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 2) ดานโครงสรางการบริหารและการบริหารจัดการ 3) ดานการพัฒนาครูปฐมวัยมือ
อาชีพ 4) ผูบริหารมืออาชีพ 5) ดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 6) ดานการ
เปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 7) ดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 8) ดานการ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น และ 9) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น115 
 ยุวรัตน จงใจรักษ ไดศึกษาการศึกษาการมีสวนรวมระหวางบานโรงเรียน และชุมชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวา 1) ดานการ
ติดตอส่ือสารในการวางแผน โรงเรียนสวนใหญมีการจัดทํานโยบาย การจัดตั้งบุคลากร ผูรับผิดชอบ 
และมีการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบัติสิ่งท่ีทําเปนประจํา คือ การจัดทําปายประกาศขาวสาร 
 
__________________________ 
 114พัชรา พุมพชาติ, “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 
บทคัดยอ. 
 115นริสานัน เดชสุระ, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ”,
(วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยอ. 
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การประชุมผูปกครอง การจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก  และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของครู         
2) ดานการเปนผูประสานงานในการระดมทรัพยากรในการวางแผน โรงเรียนสวนใหญมีการจัดทํา
นโยบายการจัดตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบและมีการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบัติสิ่งที่ทําเปน
ประจํา คือการเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ภายในชุมชน 3) ดานการอาสาสมัครเพ่ือพัฒนา
การศึกษาในการวางแผน  โรงเรียนสวนใหญยังไมมีการจัดทํานโยบายการจัดตั้งบุคลากรและ         
การจัดสรรงบประมาณในวิธีการปฏิบัติโรงเรียนสวนใหญ มีการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง 
และ 4) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน ในการวางแผนโรงเรียนสวนใหญมีการจัดทํา
นโยบาย การจัดตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบและมีการจัดสรรงบประมาณในวิธีการปฏิบัติโรงเรียนสวน
ใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติ สวนการประเมินผลของโรงเรียน พบวาโรงเรียนสวนใหญมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติบางไมปฏิบัติบางทั้ง 4 ดาน ผลการวิจัยจากการสัมภาษณตัวอยางประชากร
โรงเรียน 4 โรง พบวาการมีสวนรวมระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนทั้ง 4 โรง มีความ
คลายคลึงกันในการสรางความสัมพันธกับชุมชน แตโรงเรียนที่มีขนาดใหญที่ตั้งอยูในตัวเมืองจะมี
ความสัมพันธกับชุมชนในลักษณะเนนตามแผนท่ีวางไวลวงหนา สวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูชานเมือง
จะมีความสัมพันธกับชุมชนแบบวิถีธรรมชาติ แตขาดการวางแผนและการเสริมแรงจากปจจัยภายนอก116 

 อัครเดช วรหาญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง กลุมบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นตรงกันวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณอยูในระดับสูงในสวน
ผูปกครอง เด็กเล็กมีความเห็นวา การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากกลุมผูปกครองมีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบล     
เขามาดําเนินงานชวยเหลือศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานการจัดหาอาคารสถานท่ี วัสดุการเรียนการสอนให
มีจํานวนที่พอเพียง และสามารถพัฒนาสติปญญา อารมณของเด็กเล็กใหสามารถอยูรวมกับสังคมได 
นอกจากน้ีแลวยังเห็นวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากร และดานงบประมาณอยูใน
ระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมไดรับความสนใจจากผูบริหารทองถิ่นบุคลากร 
ที่มีหนาที่เก่ียวของในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาที่ควร และยังขาดเงินงบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ117 
__________________________ 
 116ยุวรัตน จงใจรักษ,http://202.28.18.232/dcms/basic.php?query=%20เดียนา%20
รั ก ษ ม ณี &field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0 
“การศึกษาการมีสวนรวมระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 98-102. 
 117อัครเดช วรหาญ, “ความสามารถในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม” (การคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), บทคัดยอ.  
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 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา 1) ปญหาการบริหาร   
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2    
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวางานวิชาการและงานบุคลากรอยูในระดับ
ปานกลาง งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปอยูในระดับนอย 2) เปรียบเทียบปญหาการบริหารการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวางานงบประมาณ
และงานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)118 
 ยุทธชัย พิพัฒนจริยา ไดศึกษาผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู จังหวัด
แมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 
ใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น และใหรักษาระดับมาตรฐานไวอยางตอเนื่องนั้น ควรมีแนวทางการพัฒนา
ทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานนโยบาย ควรมีการกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยูให
ชัดเจนเปนรูปธรรมตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ และระดับตําบล โดยกําหนดตัวชี้วัดผูรับผิดชอบ    
พรอมบทบาทหนาที่ ดานการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละพ้ืนที่           
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดานการพัฒนาชมรมผูปกครอง/เครือขายศูนยเด็กเล็กระดับจังหวัด อําเภอและ
ระดับตําบลและมีกิจกรรมรวมกัน ดานการพัฒนาระบบนิเทศติดตาม และประเมินผลท้ังผูรับผิดชอบ
และระบบงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธใหเกิดความรูเกี่ยวกับศูนยเด็กเล็กนาอยูดานการเนน
วัฒนธรรม และองคความรูในทองถิ่น ดานการสรางแรงจูงใจใหผูดําเนินการศูนยเด็กเล็กนาอยู โดยมี
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู ศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยู ระดับจังหวัดอําเภอ 
และระดับตําบล119 
 จีรนุช อรุณเรื่อ ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา 1) ปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาปญหาการจัดการศึกษาอยูในระดับนอยทุกดาน ยกเวนดานการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรูของเด็กที่ผูปฏิบัติการสอนใหความเห็นอยูในระดับมาก  2) เปรียบเทียบปญหาการจัด 
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามวิชาเอกท่ีสําเร็จ
การศึกษา พบวาผูปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี         
ที่สําเร็จการศึกษาวิชาเอกแตกตางกัน มีปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาองคประกอบรายดานพบวา ผูปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่สําเร็จการศึกษาวิชาเอกแตกตางกันมีปญหา 
 
__________________________ 
 118กัญญนัช แยมประยูร, “ปญหาการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต        
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 52-60. 
 119ยุทธชัย พิพัฒนจริยา,  “ผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู จังหวัด
แมฮองสอน” วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม 9,1 (ธันวาคม 2549), 23-24. 
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายดาน           
3. แนวทางการแกปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ไดแก 1) จัดประสบการณ ใหเหมาะสมกับความตองการ วัยและการพัฒนาการของเด็ก 2) การจัด
สภาพแวดลอมที่สนองความตองการความสนใจและการพัฒนาการของเด็ก 3) การจัดกิจกรรมใหเด็ก
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 4) การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหเด็กไดปฏิบัติและเกิดการเรียนรู 5) จัดให
มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 6) ผูสอนกับผูปกครองมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลเกี่ยวกับเด็ก120 
 ศราวุธ สังกะเพศ ไดศึกษาการประเมินประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวาระดับประสิทธิผลของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเต๊ียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
อยูในระดับดีโดยพิจารณาจากปจจัยดานนโยบายการบริหารการปฏิบัติและผลการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอยู  5 ดาน 
คือ ดานตัวบุคลากร ดานพัฒนาการของตัวเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอม ดานความปลอดภัย 
และดานความรวมมือของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนที่มีตอกัน121 
 ไพศาล สุวรรณนอย ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
สุรินทร พบวา ทั้งการบริหารโดยภาพรวม การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัด โดยใชวิธีวิจัย
เชิงนโยบาย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก การศึกษาบริบทโดย 1) การศึกษาสํารวจ 2) การอภิปรายกลุม   
3) การศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาตนแบบ  3 แหง ขั้นตอนที่สอง เปนการพัฒนารางขอเสนอ            
เชิงนโยบายจากขอมูลที่สังเคราะหไดจากผลการวิจัยในขั้นตอนแรกดวยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ    
การสองครั้ง ขั้นตอนที่สาม เปนการตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายดวยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และวิธีการประชาพิจารณผูมีสวนไดเสีย ผลจากการวิจัย ไดขอเสนอเชิงนโยบายท่ีกําหนดวิสัยทัศนวา 
ภายในป 2554 จังหวัดสุรินทรจะเปนจังหวัดชั้นนําในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางหลากหลายและท่ัวถึงไดพันธกิจ 7 ประการ 
และไดชุดของเปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัดโดยมีรายละเอียดหลายประการ ที่มุงจะกอใหเกิด
ผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว ขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนผลจากกระบวนการวิจัย 
 
 
 
__________________________ 
 120จีรนุช อรุณเรื่อ, “ปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา       
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 71 -81. 
 121ศราวุธ สังกะเพศ, “การประเมินประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร
สวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม” (รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), บทคัดยอ 
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เชิงนโยบายท่ียึดถือหลักการวิจัยแบบผสม ทําใหมีความเชื่อมั่นวา เปนขอเสนอเชิงนโยบายท่ีมีความ
เหมาะสม ความสอดคลอง ความเปนประโยชน และความเปนไปได122 
 นิทัศน กตัญูคณุานนท ไดศึกษาการบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
รองกวาง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาจากความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลรองกวางดานบุคลากร ทุกกลุมตัวอยางคือคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูปกครองเด็ก ผูดูแลเด็ก ผูชวยครู คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูประกอบอาหาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลรองกวาง ดานบุคลากร ทุกกลุมตัวอยางคือคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผูปกครองเด็ก ผูดูแลเด็ก ผูชวยครู คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูประกอบอาหาร ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก ขาราชการทองถิ่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลรองกวางตางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลตําบลรองกวาง 
ในระดับดีมาก ผูดูแลเด็กและผูชวยครูมีความรูความสามารถเจาหนาที่สวนสงเสริมมีความเขาใจใน
การดําเนินงานอยางมีระบบดานวัสดุอุปกรณความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถามทุกกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญไมแตกตางกันเพราะวัสดุอุปกรณเปนสื่อที่ชวยใหศูนยพัฒนาเด็ก มีความพรอมไมวา
ความนาอยู ความแข็งแรงปลอดภัยของอาคารสนามเด็กเลน สื่อที่ใชเสริมสรางพัฒนาการใหผูเรียน  
เกิดการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยซึ่งอยูในเกณฑระดับดีมาก ดานงบประมาณมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณนอกเหนือจากสวนกลางท่ีไดอุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสวนโภชนาการทั้ง      
อาหารกลางวัน อาหารวาง อาหารเสริม นม ซึ่งผูปกครองและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
เห็นดวยอยางย่ิงในการจัดสรรงบประมาณสวนนี้เพราะทําใหพัฒนาการทางดานรางกายของเด็ก
เจริญเติบโตตามมาตรฐานเด็กไทยแบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครองโดยที่ผูปกครองไมต องเสีย
เงินคาตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ดานการบริหารงานวิชาการในสวนนี้ยังตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ใหมากข้ึนเพราะเปนการพัฒนาสมองใหผูเรียนผูใหความรูตองมีประสบการณที่ถูกตองเขาใจในตัวผูรับ
ความรูมีการบันทึกสถิติตางๆเพ่ือเปนเกณฑประเมินความกาวหนา มีการใหความรูจากการ
ประชุมสัมมนาดานวิชาการ มีการนิเทศติดตามผล การประเมิลผลอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงทั้งตัวผูสอนและตัวผูเรียนมีการประสาน ความเขาใจใหคําแนะนําผูปกครอง         
ในการเฝาดูพัฒนาการของเด็กแบบรวมดวยชวยกัน123 
 
 

 

 

__________________________ 
 122ไพศาล สุวรรณนอย, “ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
สุรินทร” (วิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาศึกษาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2550), 49-56. 
 123นิทัศน กตัญูคุณานนท, “การบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
รองกวาง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), 62-69. 
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 วรรณธิดา วงษสาจันทร ไดศึกษาปญหาและความตองการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา 1) ปญหาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปญหาจําแนกตามประสบการณการสอนพบวา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปรียบเทียบปญหาจําแนกตามจํานวนนักเรียนระดับปฐมวัย 
โดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความตองการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น, เครื่องเลน
สนามที่ปลอดภัยและเพียงพอ, สื่อ อุปกรณและเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการ, การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็ก , นําผลการประเมินพัฒนาการไปใชในการปรับปรุง
และจัดประสบการณใหแกเด็กและการขอความรวมมือผูปกครองในการจัดกิจกรรม124 
 ดารารัตน เลิศสุวรรณโรจน ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของลูกจางสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต ทั้งภาพรวมและความพึงพอใจในงานรายดานสอดคลองกับทฤษฎีเฮิรซเบิรก     
8 ดาน ดังนี้ 1) ดานสภาพการปฏิบัติงาน 2) เงินเดือนและสวัสดิการ 3) ความพึงพอใจตอสภาพการ
ปฏิบัติงาน 4) การไดรับการยอมรับ 5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 6) โอกาส
กาวหนาในงาน 7) นโยบายและการบริหา 8) สถานภาพทางสังคม และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551, 113 -119. กลุมตัวอยาง
ของขอมูลทั่วไป จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประเภทการจางงาน 
ตําแหนงงาน ประเภทที่พักอาศัยและภูมิลําเนา กับความพึงพอใจ ในงานรายดานตาง ๆ จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 146 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดย ปรีดาพร บุญเพ่ิง 
และไดรับการอนุญาตใหใชได มีคาความเช่ือม่ัน 0.93 ดําเนินการเก็บขอมูลชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติเปนคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบหาความแตกตาง
โดยใช t-test, F-test One-way Analysis of variance, และ Mann Whitney U ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจในงานของลูกจาง บริษัท พรอสเพอรริตี้คอนกรีต จํากัด โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.64) เมื่อวิเคราะหรายดานเมื่อวิเคราะหรายดานพบวาความพึงพอใจในงาน
อยูในเกณฑระดับพึงพอใจ-พึงพอใจอยางยิ่ง 3 ดานไดแก 1) ดานสภาพการปฏิบัติงาน 2) ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 3) ดานการไดรับการยอมรับ (คาเฉลี่ย = 3.80, 3.77 และ 3.74 
ตามลําดับ) ความพึงพอใจในงานอยูในเกณฑระดับระดับเกณฑพึงพอใจปานกลาง 5 ดาน 1) ดานสถาน
สภาพทางสังคม 2) ดานโอกาสกาวหนาในงาน 3) ดานความรูสึกพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงาน    
4) ดานงานนโยบายและการบริหาร 5) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ (คาเฉลี่ย = 3.66, 3.66, 3.64, 3.62, 
และ 3.09 ตามลําดับ) เมื่อวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยางของขอมูลทั่วไป 
 
 
__________________________ 
 124วรรณธิดา วงษสาจันทร, “ปญหา และความตองการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 113-119. 
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จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประเภทการจางงาน ตําแหนงงาน
ประเภทท่ีพักอาศัย และภูมิลําเนากับความพึงพอใจ ในงานรายดานตาง ๆ พบวา เพศตางกันมีความพึงพอใจ
ในงานดานการยอมรับและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาแตกตางกันอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03และ0.01ตามลําดับ ลูกจางที่อายุตางกันมีความพึงพอใจในงานดาน
การยอมรับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.04 และลูกจางที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีความพึงพอใจในงานดานสถานภาพ การปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความพึงพอใจ
ตอสภาพการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01,0.01,0.01,0.01,0.03 และ 0.01 ตามลําดับ125 
 นวลละออ ทองกระจาง ไดศึกษาเพ่ือการพัฒนาคูมือนิเทศการฝกงานนักเรียน นักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจสําหรับสถานประกอบการ มีขั้นตอนการพัฒนาคูมือ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาคูมือ 3) การทดลองใช 4) การประเมินผลและปรับปรุงคูมือ โดยทดลอง
ใชคูมือกับผูควบคุมการฝกงานในสถานประกอบการจํานวน 20 คน จากสถานประกอบการ 20 แหง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยคูมือการนิเทศการฝกงาน , แบบประเมินความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการฝกงานและการนิเทศการฝกงาน การวิเคราะห ขอมูลใช คารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานประกอบการ
ตองการใหมีการพัฒนาคูมือที่ใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศการฝกงานนักเรียน นักศึกษา ผลการพัฒนาคูมือ 
พบวา คูมือประกอบดวยวัตถุประสงคและคําชี้แจงการใชคูมือ และเน้ือหาเกี่ยวกับความหมายและ
วัตถุประสงคของการฝกงาน หนาที่ของสถานประกอบการในการฝกงาน และ กระบวนการในการนิเทศ
การฝกงาน ซึ่งประกอบดวย การวางแผน, การจัดการและมอบหมายงาน และ การติดตามและประเมินผล 
ผลการทดลองใชคูมือ พบวา ในการแนะนําการใชคูมือ ผูควบคุมการฝกงาน มีการศึกษาคูมือและ
นิเทศการฝกงานกับนักเรียน นักศึกษา และประสิทธิภาพของคูมือมีคาเทากับ 90.25/95.00 ผลการ
ประเมินคูมือ พบวา ผูควบคุมการฝกงานมีความรู ความเขาใจในการฝกงาน และนิเทศการฝกงาน
กอนและหลังการศึกษาคูมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยหลังการศึกษาคูมือ          
ผูควบคุมการฝกงานมีความรูความเขาใจการฝกงานและนิเทศการฝกงานสูงกวากอนศึกษาคูมือ          
ผูควบคุมการฝกงานและอาจารยผูเกี่ยวของกับการฝกงานในวิทยาลัยมีความเห็นวา คูมือ มีความเหมาะสม
ทั้งในเร่ืองของรูปเลม, ขนาด, ตัวอักษร, การพิมพ, การจัดลําดับเนื้อหาและขอบขายของเนื้อหา         
ที่ละเอียดชัดเจนเปนข้ันตอนสามารถนําไปปฏิบัติได ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาฝกงานที่มีตอ
การนิเทศของผูควบคุมการฝกงานพบวาผูควบคุมมีการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการและเปน 
 
 
 
__________________________ 
 125ดารารัตน เลิศสุวรรณโรจน, “ความพึงพอใจในงานของลูกจาง : กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต”(การคนควาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดยอ. 
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ที่พอใจหลังการทดลองคูมือควรมีการแกไขในเร่ืองของการใชภาพสีในเน้ือหาคูมือและ จัดเรียงลําดับ
เนื้อหาในคูมือ126 
 วิศนี ศิลตระกูล ทําการวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวความคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม โดยสรางเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม 8 ดาน และสรางรูปแบบ
การศึกษานอกโรงเรียน 2 รูปแบบ เปนรูปแบบขององคความรูใหมที่สามารถนํามาประยุกตใชกับ
เหตุการณปจจุบันได และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 2. รูปแบบการศึกษานอก
โรงเรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม         
ไดนําเสนอ 2 รูปแบบ คือ 1. การศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
โดยมุงใหประชาชนในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะนําไปสูการเปนพลเมือง   
ที่ไดรับความรู และขอมูลขาวสาร มีทัศนคติที่เหมาะสม และมีทักษะในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพันธกิจที่จะเขารวมรับผิดชอบสังคม ในลักษณะของปจเจกบุคคล 
และโดยการรวมมือกระทําการกับกลุม/องคกรที่จะชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมดีข้ึน เปนการใชกลไกทางการศึกษานอกโรงเรียนเขาไปดําเนินการในรูปแบบของการจัด
เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมสาระ 8 ดานที่สอดคลองกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมที่นําเสนอไว 
หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนมี 5 ประการคือ การเรียนรูตลอดชีวิตผูเรียน/กลุมผูเรียนเปน
ศูนยกลางการคิดอยางเปนระบบ ประชาสังคม โดยสรางเครือขายและการมีสวนรวมของทุกฝาย 
ไดแก ประชาชน องคกร ชุมชน ภาครัฐ เอกชน โรงงาน สถานประกอบการ กลุมอาชีพ ในภาคเกษตรกรรม 
ใหเขามารับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและหลักการบูรณาการ  2. โรงเรียน    
ในโรงงาน เปนรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนคนงานโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของเจาของโรงงานและคนงานในการกําหนดความรูและทักษะที่
สอดคลองกับความตองการของโรงงาน/สถานประกอบการจุดมุงหมายที่สําคัญมี  3 ประการคือ       
1) เพ่ือใหความรูและเสริมสรางทักษะความสามารถในการทํางาน  2) ใหความรูอันจะนําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม 3) สรางจิตสํานึกที่ดีงามท่ีพึงมีตอชุมชน ตลอดจน
การดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม รูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสองรูปแบบที่นําเสนอคาดวาจะ
สามารถพัฒนากลุมเปาหมายในพ้ืนที่อุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ตลอดจนดูแลส่ิงแวดลอมเ พ่ือให เกิดการพัฒนาที่ ยั่ งยืนไดประโยชนที่ ไดรับจากงานวิจัย                  
1) กระบวนการสรางเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน          
เปนประโยชน ในเชิงวิชาการดานการสรางเครื่องชี้วัด โดยมีสวนรวมของประชาชน 2) รูปแบบ
การศึกษานอกโรงเรียน สามารถนําเสนอใหชุมชนอุตสาหกรรมท่ีเปนพ้ืนที่วิจัยไดทดลองนําไปใช และพ้ืนที ่
  
 
 
__________________________ 
 126นวลละออ ทองกระจาง, “การพัฒนาคูมือนิเทศการฝกงาน นักเรียน นักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจสําหรับสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), บทคัดยอ. 
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อุตสาหกรรมอ่ืนสามารถประยุกตใชได 3) หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนจะไดขอมูลเพ่ือทํางานอยางเปนเครือขายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมในเขตอุตสาหกรรม 4) หนวยงานและองคกรตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 5) กระบวนการพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนสามารถใชเปนกรณีศึกษาในการ
พัฒนารูปแบบการจัดศึกษานอกโรงเรียนเฉพาะพ้ืนที่เฉพาะกลุมไดศักยภาพในการพัฒนาไปสู
ภาคอุตสาหกรรม127 
 พร ศรียมก ศึกษาสมรรถนะในการสอนงานของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม และ
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการสอนงานของ
หัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงบรรยาย ใชวิธีการศึกษาเอกสาร 
การศึกษาภาคสนาม เก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม แบบมีโครงสรางตามแนวการสนทนากลุม
จํานวน 3 ชุด กลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมผูจัดการฝาย
บุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุมผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน พ้ืนที่ศึกษาละ 
1 กลุม จํานวน 2 พ้ืนที่ รวม 6 กลุม โดยนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม มาวิเคราะหตีความสราง
ขอสรุป และรางรูปแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบ และพิจารณาความเปนไปไดในการจะนํา
รูปแบบไปใช ผลการวิจัยสรุปไดวา 1. วิธีการสอนงานของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรมไดแก 
การสอนงานโดยการฝกปฏิบัติ การฝกอบรม การสาธิต และอินทราเนต สําหรับสมรรถนะในการสอนงาน
ของหัวหนางานทางดานความรูคือ ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและองคการ ความรูความชํานาญในงานท่ี
รับผิดชอบ ความรูดานการบริหารและจัดการ ความรูดานการบริหารคุณภาพสมรรถนะทางดาน
ทักษะ คือ ทักษะความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะในการสอนงานแบบตางๆ ทักษะทางมนุษย
สัมพันธ ทักษะการพูดและการส่ือสาร ทักษะการเปนผูนํา สมรรถนะทางดานเจตคติคือ เจตคติที่ดีตอ
องคการตอลักษณะงานท่ีทําตอผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 2. รูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหัวหนางานของหัวหนางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวยนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หลักสูตรและ
เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน หนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาและการกํากับดูแลและการ
ประเมินผลโครงการ และการตรวจสอบรูปแบบดังกลาวพบวา เปนรูปแบบท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ไดในโรงงานอุตสาหกรรม128 
 
 
 
 
__________________________ 
 127วิศนี ศิลตระกูล ,  “ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม” (วิทยานิพนธจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2542), บทคัดยอ. 
 128พร ศรียมก, “พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน” (วิทยานิพนธ (ค.ด.), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545), บทคัดยอ. 
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 สุเมธ จันทรเจือจุน ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก พบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลใน
ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ผลการวิจัย
ดังกลาวสามารถอธิบายไดวาสถานศึกษาแตละแหงในสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกใหความสําคัญ
กับคุณลักษณะของผูบริหารซึ่งสามารถสังเกตไดจากสถานศึกษาตางๆ ในปจจุบันผูบริหาร สวนใหญ
ไดรับการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และการเขาสูตําแหนงของผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองผานกระบวนการคัดเลือก การทําผลงาน และการอบรมตามหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถใชองคความรูตางๆ มาประกอบการบริหารงานตลอดจนใชเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ ตามกระบวนการบริหาร ซึ่งเปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนํา 2) การปฏิบัติงานการบริการ
บริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจในเองของการบริหารงาน
งบประมาณและวิเคราะหอยางถูกวิธีเขาใจเร่ืองระเบียบตางๆ มีการควบคุมและบริหารทรัพยสินอยาง
ถูกตอง รวมท้ังมีการตรวจสอบภายในเพื่อความโปรงใสและดําเนินการจัดทํารายงานเสนอตนสังกัด
อยางครบถวน 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยูในระดับมากเน่ืองมาจากการปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาจะบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการท่ีไดวางไวหรือไม สวนผลักดัน
สําคัญก็คือคุณลักษณะของผูบริหารในดานตางๆ ในทางกลับกันคุณลักษณะของผูบริหารก็สามารถ
สะทอนใหเห็นไดจากการปฏิบัติการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเชนเดียวกัน129 
 ปยะ ตราชูธรรม กลาววา มาตรการทางภาษีเงินไดเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของเอกชน : ศึกษากรณี โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา จากการศึกษาพบวา 
มาตรการทางภาษีเงินไดเพ่ือจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาดวยการยกเวนภาษีเงิน
ไดใหแกผูประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนเปนมาตรการทางภาษีที่มีใชอยูในตางประเทศ เชน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี แตเนื่องจากในประเทศไทยการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ประเภทกวดวิชากับการประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ของการจัดการศึกษาท่ีทับซอนกันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียดของการ จัดการศึกษาทําให
การยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนท้ังสองประเภทกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมทางภาษี และไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากร อีกทั้งสงผลกระทบตอระบบ 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 129สุเมธ จันทรเจือจุน, “ผูบริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ. 
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การศึกษาของประเทศและทําใหรัฐขาดรายไดจากธุรกิจกวดวิชาที่สรางรายไดที่ดีแกผูลงทุน นําไปสู
ความไมเหมาะสมของนโยบายภาษีตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ดังนั้น ฝายบริหารจึงควร
พิจารณาแกไขปรับปรุงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการใชมาตรการทางภาษีเงินไดสําหรับการประกอบ
กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชาดวยการใชนโยบายภาษีอากรเพ่ือหารายไดมาใช
จายดานการศึกษา โดยการบังคับจัดเก็บภาษีจากผูประกอบกิจการดังกลาว ซึ่งสามารถดําเนินการได
โดยการออกกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บังคับใชใน
ปจจุบัน130 
 สุปรีชา หิรัญโร กลาววา สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา คือ 1) สถานท่ีตั้ง ตอง
พิจารณาความสะดวกและควรมีบรรยากาศท่ีดีในระยะยาวตองไปมาสะดวก มีน้ําไฟ ทอระบายนํ้าเสีย
หรือมีบริการสาธารณะเขาถึง ไมอยูหางไกลจากท่ีชุมชนมาก ถาอยูใกลสถานท่ีราชการ หองสมุด 
พิพิธภัณฑ หรือสวนสาธารณะยิ่งดี นอกจากนี้ควรมีธรรมชาติโดยรอบสวยงาม หากมีสิ่งกอสรางอยู
บางก็ไมควรทําใหบรรยากาศโรงเรียนตองเสียไปไมควรมีตึกอาคารลอมรอบจนขยับขยายไมไดและบัง
ทิศทางแสงแดดและลม ไมควรอยูในบริเวณท่ีอาจไดรับภัยธรรมชาติ นอกจากน้ีจะตองไมอยูในบริเวณ
ที่มีโครงสรางขยายเปนเขตอุตสาหกรรม หรือมีทางตัดผาน 2) ลักษณะพ้ืนที่ ควรเปนที่ราบที่ราบสูง
น้ําทวมไมถึง และไมเปนที่สูงจนเปนปญหาเก่ียวกับการสุขาภิบาลเนื้อดินแข็งที่ไมทรุดงายสภาพของ
ดินดีเปนประโยชนตอการปลูกตนไม 3) ขนาดของพ้ืนที่ ควรมีขนาดกวางพอที่จะสรางตึกเรียน อาคาร
ประกอบมีที่วางสําหรับการเรียนและฝกพลานามัย มีที่โลงเปนสนามเพ่ือพักผอนหยอนใจ มีพ้ืนที่เปน
ถนนท่ีจอดรถหรือสวนติดตอบริการ และมีอาณาบริเวณเพียงพอท่ีจะขยับขยายตามโครงการที่วางไว 
4) การคมนาคม ควรพิจารณาในเรื่องการเดินทางไปกลับของนักเรียน ครู คนงาน ภารโรง โรงเรียน
ประถมศึกษา ไมควรหางจากที่ชุมชน หรือหมูบานเกิน และไมควรใชเวลาเดินทางเกินเที่ยวละครึ่ง
ชั่วโมงหากใชยานพาหนะ 5) สิ่งแวดลอม โรงเรียนควรตั้งอยูในท่ีที่ปลอดจากส่ิงรบกวนตางๆที่จะ
กอใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนการสอน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เปนตนวา 
สนามบินพาณิชยที่มีเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลา สถานีรถไฟ ทาเรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดฝุน
ละออง กลิ่นเหม็น ไอพิษ หรือดังรบกวนประสาท โรงมหรสพ และสถานเริงรมยตางๆ โรงแรม แหลงการพนัน 
สุสาน ที่เผาศพ กองขยะ โรงเลี้ยงสัตว หรือฆาสัตว และตลาดสด เปนตน131 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 130ปยะ ตราชูธรรม, “มาตรการทางภาษีเงินไดเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของเอกชน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา” (วิทยานิพนธจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ.  
 131สุปรีชา หิรัญโร, “การวางแผนพัฒนาโรงเรียน” (วิทยานิพนธจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2531), บทคัดยอ. 
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 ประทวน บุญรักษา กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสาขาอ่ืนๆ ตองมีภารกิจใน
การบริหารตามมาตรฐานตําแหนงใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การบริหารในสภาพจริงตอง
ใชทั้งศาสตรและศิลปในอัตราสวนเกือบเทากันเพราะผูบริหารตองแสดงบทบาทหลายบทบาทตามแต
สภาพการณหรือในบางสถานการณอาจแสดงหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน แตบทบาทที่สําคัญของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บทบาทที่ตองแสดงตาม ภาระหนาที่ของความเปนผูบริหาร  ความเปนนัก
ประสานงานและความเปนนักปฏิรูป การศึกษา ซึ่งการแสดงบทบาทดังกลาวนี้ผูบริหารจะตองมีความ
เปนมืออาชีพ นั่นคือผูบริหารจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณอยางมืออาชีพจึงจะสามารถ
บริหารงานไดอยางราบรื่นไปได การท่ีผูบริหารตองแสดงหลายบทบาทและตองใชทั้งศาสตรและศิลป
ในการบริหารนั้น จําเปนที่ผูบริหารจะตองไดรับการพัฒนาดานความรูและหลักการในการพัฒนาไปสู
ความเปนมืออาชีพ ซึ่งการเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาเปนสิ่งที่
ตองการจําเปนในวงการศึกษา ผูบริหารจะตองมีความรูและมีกลยุทธในการบริหารงบประมาณ 
(Budgeting) วิธีการบริหารงบประมาณ การบัญชีที่ควบคุมการใชจายทางการเงินเปนเครื่องมือสําคัญ 
สําหรับควบคุมใหโครงการและแผนงานตางๆประสานกันได โดยเฉพาะระบบงบประมาณการปฏิบัติงาน 
(Performance budget) และระบบงบประมาณแบบโครงการ (Program budget) จะชวยใหทราบ
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการทําใหสามารถปรับแผนงานใหสอดคลองกันได132 
 สุกัญญา นิธงกร เรื่องรายไดรายจายของโรงเรียนเอกชน ชี้ใหเห็นวาโรงเรียนเอกชน มีฐานะ
ทางการเงินที่ทรุดลง โรงเรียนขนาดกลางท่ีเอกชนเปนเจาของยังมีฐานะที่พอจะเลียงตัวเองได        
แตโรงเรียนเองก็พยายามตัดรายจายๆ อาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนได
สวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เอกชนเปนเจาของนั้น แมวาจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดวย แตรายรับ
รวมก็ยังต่ํากวารายจายในการดําเนินการแมวาโรงเรียนจะพยายามตัดทอนรายจายอยางเต็มที่        
แตเนื่องจากจํานวนนักเรียนมีนอยจนเกินไปจึงทําใหโรงเรียนอยูในฐานะที่เลี้ยงตัวเองไมไดสวนโรงเรียน
ที่สังกัดมูลนิธินั้นนอกจากไดรับเงินอุดหนุนจากรับบาลท่ีชวยใหความแตกตางระหวางรายรับทั้งหมดกับ
รายจาย เพ่ือการดําเนินการลดลงไดบาง แตก็ไมสามารถจะเลี้ยงตัวเองได ถาปราศจากการสนับสนุนทาง
การเงินจากมูลนิธิดวยและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเรื่องรายรับทั้งหมดรายจายของโรงเรียน
เอกชน จากงานวิจัยอ่ืนๆ ในระยะเวลาตางๆกันพบวาสัดสวนรายจายหมวดเงินเดือนและคาจางตอ
รายจายดําเนินการทั้งหมวดมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆและโรงเรียนเอกชนมีแนวโนมที่จะเพ่ิมเงิน
อุดหนุนจากรับบาลมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก โดยที่รายจายเงินเดือนเปนรายจายทีล่ดไดยาก 
 
 
 
 
__________________________ 
 132ประทวน บุญรักษา, “การศึกษาผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา    
ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2544), บทคัดยอ. 
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การที่รายรับจากคาธรรมเนียมการเรียนลดลงเพราะจํานวนนักเรียนลดลงจะยิ่งทําใหโอกาสที่โรงเรียน
เอกชนจะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนลดลงความนิยมของผูปกครองยอมลดลงทําใหเด็กนักเรียน
ลดลงเหมือนงูกินหางอยางนี้เรื่อยๆไปอีกดานหนึ่งเมื่อทุนทรัพยลดลง  หลายครั้งก็จําเปนตองลด
เงินเดือนไมขึ้นเงินเดือนใหครูหรือถึงกับตองคัดครูออก ทําใหขวัญ และกําลังใจของครูเสียไป เมื่อเปน
เชนนี้ยอมทําใหโรงเรียนเสียครูที่ดีๆ ไปรวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพดวยฐานะโรงเรียน
เอกชนนั้น จะยิ่งเลวรายลงไปอีก133 
 สุมน อมรวิวัฒน ไดกลาวถึงภารกิจของผูบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปไวดังนี้ภารกิจ  
ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีอยู 4 ประการ 
ดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและการทํามาหากิน แหลงวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู อาจจะเปนเรือกสวน ไรนา การทํามาหากิน อาชีพตาง ๆ 
ผลผลิตในหมูบาน พิพิธภัณฑ หองสมุด หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ควรมีการสํารวจอยางเปนระบบ และ
เปนขอมูลที่โรงเรียนของทานสามารถแสดงตอผูที่ตองการทราบไดทันที  จุดนี้จะเปนจุดที่ทําให
โรงเรียนของทานเขมแข็งตอไป 2) บริหารจัดการใหโรงเรียนเปนแหลงรวมภูมิปญญาทุกสาขาเพ่ือให
โรงเรียนเปนโรงรู และโรงรื่นเริงของชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงฝมือของทานเกี่ยวกับกลวิธี
ที่จะดึงชุมชนเขามาสูโรงเรียน มีกลวิธีอะไรบางที่ทําใหชุมชนเขามาสูโรงเรียน แลวเปลี่ยนโรงเรียนเปน 
โรงรูสําหรับชุมชน คือ ชุมชนอยากรูอะไรใหเขามาศึกษาเรียนรู ชุมชนของเรานั่นคือโรงเรียนของเรา
จะกลายเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาของชุมชนน้ัน 3) สงเสริมการใชสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส    
สื่อโสตทัศน และสื่อธรรมชาติเพ่ือการเรียนรูผูบริหารสถานศึกษาควรไดแสดงความสามารถในการ
จัดการที่จะนําสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน และส่ือธรรมชาติ ทั้ง 4 อยาง มาสรางการ
เรียนรูใหแกนักเรียน และตองมีวิธีการจัดการสื่อเหลานี้ใหเสริมคุณภาพ หรือใชปองกันความเส่ียงของ
นักเรียนเปนอยางดี 4) เอาใจใสสงเสริมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ รวมทั้งการดูแลเฝา
ระวังนักเรียนกลุมเสี่ยง ทานบอกไดหรือไมวานักเรียนของทาน กลุมไหนมีแววอะไรและกลุมไหนมีความ
เสี่ยงอะไร นั่นก็คือทานผูบริหารสถานศึกษาจะไมเปนหัวหนางานที่มุงอยูกับเอกสารและงานธุรการ     
แตจะเร่ิมหันมามองนักเรียนมากขึ้น และสามารถบอกไดวานักเรียนกลุมไหนที่มีแววทางดนตรี กลุมไหน
ที่มีแววทางกีฬา กลุมไหนท่ีมีแนวทางศิลปะ กลุมไหนท่ีมีแววทางวิชาการ134 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 133สุกัญญา นิธงกร, “เรื่องรายไดรายจายของโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), บทคัดยอ 
 134สุมน อมรวิวัฒน, “การศึกษาเพือการพัฒนา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), บทคัดยอ. 



 

102 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
 เซอยาดิ (Suryadi) ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาของ
ประเทศอินโดนีเซียโดยวัดคุณภาพของครูใน  4 ปจจัยหลักคือ ความสามารถทางดานวิชาชีพ        
ความพยายามทางวิชาชีพ เวลาที่ใชในกิจกรรมวิชาชีพและความสัมพันธระหวางความเชี่ยวชาญและ
งานที่ไดรับมอบหมาย ผลการวิจัยพบวาครูเปนปจจัยที่กระตุนและใชประโยชนจากปจจัยอ่ืนๆ      
อยางมีประสิทธิผล ครูเปนปจจัยเดียวที่ใชในการตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและครู       
ที่มีคุณภาพจะสงผลตอคุณภาพ การศึกษาไดมากท่ีสุด135 
 เดนนิส และคณะ (Denise and other) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ มีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มีขอสังเกตวาผูปกครองชุมชน และโรงเรียนเปนปจจัย          
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และมีผลกระทบตอการเรียน โดยเฉพาะเนนงานวิชาการควรจัดให
สอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน136 
 โรแนลด (Ronald) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการตรวจสอบผลกระทบของคุณภาพโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และโรงเรียนที่ปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระบบ
ของรูปแบบการแสดงความสามารถ โดยโรงเรียนเปนผูดําเนินงานตามมาตรฐานความพึงพอใจ และ
ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน โดยใชเครื่องมือประเมินผลและบัตรรายการขอมูล ผลการวิจัย
พบวา บัตรขอมูลถูกใชคนหาความสําเร็จในโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนที่เกิดข้ึนแกนักเรียน ผลมีความแตกตางกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน137 
 พีนา (Pena) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษา พบวาปจจัยที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลตอการเขามามีสวนรวมของผูปกครอง คือ ภาษา 
สมาคมผูปกครอง ระดับการศึกษา ทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรม สภาพครอบครัว       
และความไมตระหนักของครูเก่ียวกับปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูปกครอง138 
 
 
__________________________ 
 135E.Suryadi, Tingkah Laku Makn Rangkong Sulawesi Rhytuceris Cassidix 
Temminck Pada Masa Tidak Berbiak Di Cager Alam Tangkoko Batuangus Sulawesi 
(Skripsi : Sarjana Biologi, 1994), 56. 
 136Denise and other, “Family Involvement in Education : A Synthesis of 
Research for Pacific Educators” Elementary – Secondary - Education : School in 
Hawaii Distance Education 6 (1998) Abstracts. Available : Dialog File : ERIC (Accessed 20 
September 2010)  
 137Ronald and others, “Instructional Leadership and School Achievement: 
Valdation Of a Causal Model” Educational Administration Quarterly.26,2 (May 
2000) : 95. 
 138D.C. Pena, “Parent involvement : influencing factors and implications“ 
The Journal of Educational Research, 2000  
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 เฟนทุสโซ (Fantuzzo) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัย 
พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัยมี 3 ลักษณะคือ การมีสวนรวม         
ในกิจกรรมที่บาน การมีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนและการเขาประชุมของโรงเรียนสําหรับ
ผูปกครองที่เขามามีสวนรวม พบวาผูปกครองที่มีการศึกษาสูงจะมีสวนรวมในการศึกษาระดับปฐมวัย
มากกวาผูปกครองท่ีมีการศึกษานอย ผูปกครองท่ีติดตอกับโรงเรียนในระดับสูงไมมีความสัมพันธ     
กับระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการศึกษาของเด็ก139 
 ทาคาโนะ (Takano) ไดศึกษาตรวจสอบการมีสวนรวมขององคกรในโรงเรียนประถมศึกษา
ญี่ปุนของประชาชนผาน 3 โปรแกรมการปฏิการขององคกร ในป 2005กฏหมายพ้ืนฐานของการศึกษา
อาหาร, Shokuiku Kihon Ho เปนตรากฎหมายนี้สงเสริมการศึกษาดานอาหารท่ีมีการดําเนินการ     
ในระดับชาติและสนับสนุนใหผูผลิตอาหารหรือสถานประกอบการมีสวนรวมกับภาคประชาชน      
ผูผลิตอาหารรายใหญเขาหาโรงเรียนประถมศึกษาของประชาชนเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร (CSR) กิจกรรม การสุมตัวอยางโดยการใหบริษัทที่ถูกระบุวามีสวนเกี่ยวของ และ   
ใหนักวิจัยนี้ดําเนินการสัมภาษณผานทางอีเมล มีครู 35 คนในโรงเรียนประถมศึกษาและโฆษกประจํา
บริษัท 3 คน เพ่ือตรวจสอบการแรงจูงใจ, การใชงานท่ีของพวกเขา, ขอดีและขอเสียของโปรแกรม 
ผลประโยชนที่ใหกับ บริษัท ฯ และการเปลี่ยนแปลงในการรับรูของครูผูสอนของบริษัท การคนพบ
คร้ังแรกรวมถึงแหลงที่มา ไดแกภาครัฐจากการท่ีครูผูสอนในขั้นตนไดเรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรม 
ประการท่ีสองสําหรับการใชงานโปรแกรมคือการศึกษาอาหาร ประการท่ีสาม 3 โปรแกรม ขององคกร
การศึกษารวมถึงแหลงที่มา ปรากฏวาประสบความสําเร็จมากในการไดรับการประชาสัมพันธ         
ในโรงเรียน ประการที่ 4 บริษัทมีผลิตภัณฑของตนที่มีอยูในหองเรียนและยังใหผลิตภัณฑของตนเปน
ของขวัญ ครูมีความพึงพอใจกับโปรแกรมของบริษัท เนื่องจากพวกเขาไดรับความรูอยางมืออาชีพ   
การมีวัสดุที่หลากหลายและกิจกรรมประสบการณที่ใชสําหรับเด็ก ประการที่หาขอเสียที่สําคัญคือ  
การตั้งเวลา ครูนอยไดรับการยอมรับวาโปรแกรมขององคกรใชไดอยางมีประสิทธิภาพมีผลตอการ
เรียนรูของครูและเด็กหากการรับรูของครูในบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลังจากการใช
โปรแกรม ครูผูสอนมีความประทับใจกับความรูมืออาชีพและพวกเขาสรุปภาพรวมไดความวา นโยบาย
โรงเรียนและการพัฒนาอาชีพที่มีความจําเปนควบคูไปกับกิจกรรม เชิงพาณิชยและประกันวาการไดรับ
ความรูของเด็กจะมีความสมดุล140 
 
 
 
__________________________ 
 139J.W. Fantuzzo, “Family involvement : a multivariate assessment of family 
participation in early childhood education” Abstract Doctor of Philosophy, Ohio State 
University, Social Work, 2010.  
  140Takano M., Corporate Japan Goes to School: Case Studies Examining 
Corporate Involvement in Public Schools in Japan Doctor of Philosophy (Ph.D.), 
University of Dayton, Abstract Educational Leadership, 2011. 
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 วอนิค (Wonik) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของมารดากับสวัสดิการและ
การปฏิบัติเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแตการออกกฎหมายปฏิรูปสวัสดิการในป 1996 โครงการความชวยเหลือ
ชั่วคราวเพ่ือครอบครัวที่ขัดสน (TANF) ผูรับความชวยเหลือสวนใหญมึความจําเปนตองทํางาน      
ความตองการ ในการทํางานสําหรับคุณแมอาจมีผลตอสวัสดิภาพของบุตรหลานของตนในรูปแบบ
ตางๆตัวอยางเชนประสบการณการทํางานของมารดาควรปรับปรุงความภาคภูมิใจในตนเอง แรงจูงใจ
ของมารดาและความรูสึก การควบคุมสวนบุคคลเชนเดียวกันกับการควบคุมรายไดของครอบครัว   
เปนผลใหมารดาสามารถใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดีขึ้นซึ่งในที่สุดก็อาจมีผลตอลูก ๆ ของเธอในทางบวก
ในทางกลับกันหากมารดาขาดการดูแลเด็กอยางเพียงพอหรือการเผชิญปญหาทักษะในการจัดการ
ความเครียดจากการทํางาน อาจสงผลตอลูกในทางลบ อยางไรก็ตามไดมีการมอบทุนการศึกษาเล็กๆ 
นอยๆ ในรูปของวิธีการปฏิรูปสวัสดิการมีผลตอเด็ก การศึกษาน้ีตรวจสอบผลกระทบโดยตรงและ    
โดยออมจากการมีสวนรวมในการพัฒนาดานสวัสดิการเด็ก การศึกษาคร้ังนี้พบวาการมีสวนรวมของ
สวัสดิการไมมีผลโดยตรงตอผลพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากการไกลเกลี่ยของนายจางของมารดา    
พบความแตกตาง 2 ประการ ประการแรกสวัสดิการมีผลทางออมตอผลลัพธทางปญญาของเด็กผาน
การกระตุนทางปญญาเด็กที่มารดามีสวนรวมในโปรแกรมสวัสดิการมีการกระตุนทางปญญานอย       
ที่บานซึ่งในท่ีสุดก็มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการเรียนรูของเด็ก ๆ ประการท่ีสองเก่ียวของกับภารกิจ
ของผูปกครองกับเด็ก มารดาที่ผูที่ไดรับผลประโยชนที่การจัดสวัสดิการมีโอกาสนอยที่จะใหความ
อบอุนหรือความปลอดภัยแกเด็กของเขา นโยบายการปฏิบัติที่พอแมยากจน จะมีปญหาพฤติกรรมวัยเด็ก 
การคนพบวารัฐควรจะลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กและ
พัฒนาทักษะการเล้ียงดูของมารดา141 
 เบอรน (Burn) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “maintenance and custodial programs of catholic 
secondary school in the united states” โดยใชแบบสอบถามสงไปยังผูบริหาร 220 โรงเรียนทั่วประเทศ 
เพ่ือจะศึกษาวาโรงเรียนคาทอลิกขนาดใหญที่มีนักเรียนเกินกวา 500 คน ขึ้นไป จะจัดโครงการซอมแซม
รักษาโรงเรียนอยางไรพบวา มีขอบกพรองคือ ขาดการจัดสรรงบประมาณและรายการดําเนินงานเปน
รายลักษณอักษรครูใหญรับผิดชอบดูแลคนงานภารโรงคนเพียงเดียวโรงเรียนคาทอลิกทุกแหงควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการซอมแซมเปนเปอรเซ็นตคงที่ และมอบหมายงานใหผูชวยครูใหญฝา ยธุรการ
รับผิดชอบในการนิเทศคนงานภารโรงและคอยดูแลซอมแซม เบอรน (Burn) ไดเสนอวิธีการแกไขการ
จัดสรรงบประมาณและการเงินของโรงเรียน ไวดังนี้คือ 1) ใหมีมาตรฐานการจัดทํางบประมาณการเงินของ
โรงเรียนทั้งแผนระยะยาว และระยะส้ันประจําป 2) มีการแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการงบประมาณ 

 

 

 

 

__________________________ 
 141Wonik, “The Effects of Maternal Welfare Participation on Children’s Developmental 
Outcomes in the Welfare Reform Era” Abstract Doctor of Philosophy, Ohio State University, 
Social Work, 2010. 
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ของโรงเรียน รวมทั้งการตรวจบัญชีโรงเรียนดวย 3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเปนพิเศษเพ่ือรายจาย
ฉุกเฉินเปนจํานวน 2% ของเงินรายได นอกจากน้ีควรรวมงบซอมแซมไวในการ ตั้งงบประมาณดวย     
จากผลการวิจัยที่ผานมา จะเห็นไดวาปญหาทั่วไปของโรงเรียนเอกชน ทั้งในและตางประเทศ คือ การ
ขาดแครนงบประมาณ และหลายโรงเรียนยังขาดการจัดสรรงบประมาณหรือขาดกระบวนการ
ดําเนินการงบประมาณอยางถูกตองดวย เปนเหตุใหงบประมาณของโรงเรียนเอกชนนอกจากจะไม
เพียงพอแลวยังไดรับการใชจาย  โดยขาดเปาหมายและวัตถุประสงคนั่นคือ ไมมีแผนและโครงการการใช
จายที่มีคุณภาพหรือขาดการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร142 
 แม็คคอนแนล (McConnell) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “an investigation budgeting procedure of 
selected catholic colleges and university” ดวยวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการปฏิบัติงานทาง
งบประมาณวาแตกตางจากสถาบันอ่ืนหรือไมจากการสัมภาษณและอภิปรายสรุปไดวามีการวางแผน
จัดการงบประมาณประจําปอยางดี มีมาตรฐานไมแตกตางไปจากสถาบันอ่ืนๆ ยกเวนเรื่องบริการ
ชวยเหลือเกี่ยวกับทุนนักเรียน (ศาสนา) และมีรับรองงบประมาณ มีขอเสนอแนะที่สําคัญคือ สถาบันอ่ืนๆ 
ควรจัดเตรียมงบประมาณประกันอุบัติเหตุและการทําบัญชีระยะยาวเม่ืองบประมาณเพ่ิมขึ้น143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 142Burn, “maintenance and custodial programs of catholic secondary school 
in the united states (Ph.D.)”, Abstract Educational Leadership, 2011. 
 143McConnell, “an investigation budgeting procedure of selected catholic colleges 
and university (Ph.D.)” , Abstract Educational Administration Quarterly, 2000 
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ” 
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
2) เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 3) เพ่ือทราบผลการ
ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผูให
ขอมูล แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ฝายบริหาร : ผูอํานวยการ หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ 
ผูจัดการฝายผูมีอํานาจแทน จํานวน 1 คน และกลุมที่ 2 ฝายบุคคล : ผูจัดการฝายบุคคล หรือรอง
ผูจัดการฝายบุคคล จํานวน 1 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 2 คน จากสถานประกอบการ จํานวน 240 
แหง รวมผู ใหขอมูลจํานวน 480 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช เปน
แบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบงเปน 1) เกี่ยวกับการจัดการ แผนการหรือนโยบายของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการพัฒนาเด็กเล็ก 3) การสัมภาษณเปนลักษณะการสัมภาษณเปนแบบกึ่งโครงสราง 
(Semi-structured interview) ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยไวดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย            
ที่กําหนด ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
 เปนขั้นตอนการศึกษาปญหา นิยามปญหาศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ
วิชาการ วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัย หรือรายงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นําผลท่ีไดมาจัดทํา
โครงรางงานวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอ ขออนุมัติโครงรางงานวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 ขั้นตอนที่ 2 เปนการดําเนินการวิจัย 
 วิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสรางเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ทดสอบ และพัฒนา
ปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีการ
หาคาความเชื่อมั่นแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่กําหนด นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบ
ความถูกตอง ตอมานําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาตรวจสอบ
ความถูกตอง วิเคราะหขอมูลของสถิติ และแปรผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรางรูปแบบและตรวจสอบความ
เหมาะสมพรอมท้ังเสนอรูปแบบซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
 

1. สรุปแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย รายงาน กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
2. นําขอมูลจากการสรุปไปสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ผูที่เกี่ยวของ (stakeholder) กับ
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 

1. สรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาองคประกอบปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) 
3. หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการทดลอง
ใชกับสถานประกอบการที่ ไม ใชกลุมตัวอยาง 
(tryout) และหาคา Reliability โดยใชวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α - Coefficient)  

ไดแนวคิดทฤษฏีและขอมูลจาก
การสัมภาษณเกี่ยวกับองคประกอบ 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ฐม วั ย    
ในสถานประกอบการ 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย 
รายงาน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
วิชาการ ตํารา กระบวนการ 
และเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 

ขั้นตอนท่ี 2 
สรางและพัฒนาเครื่องมือในการ 
ศึกษาองคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจั ดการศึกษา 
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

ขั้นตอนท่ี 3 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 5 
การวิเคราะห ปรับปรุงและสราง
รูปแบบอนาคตภาพท่ีเหมาะสม 

1. สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซ่ึงเปนสถาน
ประกอบการ  
2. เก็บรวมรวมขอมูล 

เสนอโครงรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการในอนาคต  ให
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยใชวิธี
อางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  

ไดขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ 
ปจจัย เกี่ยวของกับการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 

นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ 
ศึ กษาระดั บปฐมวั ยในสถาน
ประกอบการ ในอนาคต 

ไดเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อใช    
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 

1. วิเคราะหระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ โดยคํานวณมัชฌิม
เลขคณิต ( x )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. วิเคราะห องคประกอบปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
ประกอบหลัก Exploratory Factor Analysis 
3. วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical 
Correlation Analysis) 
4. นําองคประกอบการบริหารจัดการมาสรางเปน
โครงรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ 

1.ไดผลการวิเคราะหระดับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 
2. ไดองคประกอบ ปจจัยในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 
3. ไดโครงรางรูปแบบการบริหาร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ฐม วั ย    
ในสถานประกอบการในอนาคต 

ผลที่ไดรับ กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
  เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการ ผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ 
จัดพิมพและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร เพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบ วิธีวิจัยประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) โดยใชกลุมตัวอยาง กลุมเดียว ศึกษาสภาวะการณไมมีการทดลอง        
(the one shot, non-experimental case study design) ซึ่งนําเสนอเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
เมื่อ R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
 X หมายถึง ตัวแปรตางๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการ  จํานวน 828 แหง จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง คือ สถานประกอบการ จํานวน 265 แหง 
โดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  
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ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลในแตละสถานประกอบการ ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 ฝายบริหาร  : ผูอํานวยการ หรือ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย หรือ 
     ผูมีอํานาจแทน จํานวน 1 คน  
 กลุมที่ 2 ฝายบุคคล  : ผูจัดการฝายบุคคล หรือ รองผูจัดการฝายบุคคล จํานวน 1 คน  
 รวม 265 แหง ๆ ละ 2 คน รวมขอมูลทั้งสิ้น 530 คน 
   
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษา  จํานวน 
120 ตัวแปร ซึ่งเปนตัวแปรท่ีสกัดจากการตรวจคนเอกสาร งานวิจัยและการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงปจจุบัน  
  2. ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการ จากสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ
ไดจากการประมวลแนวคิดเรื่อง การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการของ มาตรฐานตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ของสํานักงาน
รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , การจัดการคุณภาพท้ังระบบ 
(Total Quality Management : TQM), การประยุกตใชดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย,       
การดูแลเด็ก มอนเตสซอร่ี (Maria Montessori), วิทยาลัยออเรนทโคช (The Early Childhood Lab 
School of Orange Coast College), มหาวิทยาลัยวิคาโก (University of Chicago Laboratory 
School), วิทยาลัยโคโลราโด สเตท (The Early Childhood Center Lab School of Colorado 
State University), งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยองคประกอบ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ   
ปฐมวัยในสถานประกอบการ, หนังสือวิชาการ เอกสารสําคัญ, แนวคิดทฤษฏีการ จัดการ (Theory of 
Management) ทฤษฎีการจูงใจ วาดวย EGR ของ แอลเดอรเฟอร : อัลเดอรเฟอร, หลักเกณฑและวิธี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของฟาโยล  (Fayol)  (Alderfer),   แนวคิดการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย วิชาชีพ ฯลฯ ที่จัดตั้งในโรงงานหรือสถานประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศ, แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาระดับปฐมวัย , การสอนแบบโครงการ  (The Project 
Approach) ของเคทและชารท (Katz and Chard), การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) 
ของนิวแมน (Newman.J), หลักสูตรไฮ/สโคป (High/Scope Curriculum) ของชวอรฮารท (Schwehhart), 
วอลดอรฟ (Waldorf Education) ของสไตลเนือ (Steiner), พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
ราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา (เพ่ือการลดหยอน
ภาษีหรือยกเวนภาษีในสถานประกอบการ), มาตรฐานสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
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พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546, 
กฏหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ ฯลฯ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย รวมถึงการศึกษา
วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ  
 2. แบบสอบถาม ไดจากการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ          
มาสังเคราะหตัวแปรและพัฒนาเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน โดยกําหนดการตอบเปนแบบเลือกตอบ (Cheek list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ ของลิคเคอรท (Likert scale)  
 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการท่ีมีความสําคัญมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการท่ีมีความสําคัญมาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการท่ีมีความสําคัญปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมีความสําคัญนอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 
การสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของนํามาเปน
กรอบคําถามในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 2. นําผลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ มาพัฒนาเปนแบบสอบถาม        
เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลในแตละสถานประกอบการเพ่ือสํารวจปจจัย    
ที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการโดยการนําเครื่องมือที่พัฒนาข้ึน      
เสนอตออาจารยผูควบคุมงานวิจัย จากน้ันสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการวัด
คาการพิจารณาความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Index Item Objective Congruence : IOC)  
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โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน จากนั้นนําเคร่ืองมือ ที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาแกไข
ปรับปรุง แลวนําผลที่ไดเสนออาจารยผูควบคุมงานวิจัย และนําไปตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องมือ โดยทดลองใชกับกลุมทดลอง (try out) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูให
ขอมูลในแตละสถานประกอบการ ซึ่งไมใชเปนกลุมตัวอยาง 
 3. นําขอมูลจากการทดลองใช (try out) มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)     
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ไดคาความเช่ือม่ัน .959 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ขอความรวมมือจากสถานประกอบการ  
 2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ถึงผูทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 3. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ขอความรวมมือจากสถานประกอบการ เพ่ือทดลองเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยในขั้นตน 
 4. ผูวิจัยทําหนังสือคํารองถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานทางภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือจากสถานประกอบการ เพ่ือดําเนินการ
รวบรวมขอมูล 
 5. ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัย ไดไปสงดวยตนเองและไปรับแบบสอบถามกลับดวยตนเอง  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content analysis)    
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงปจจุบัน โดยใชคาความถี่ ( frequencies) และคารอยละ 
(percentage) 
 3. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในสถานประกอบการ จากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ คา 5 ระดับ      
ใชคามัชฌิมเลขคณิต (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือทราบลักษณะการแจกแจงของขอมูล และ
ใชสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal 
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Component Analysis : PCA) และคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปร (Canonical correlation) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย       
ในสถานประกอบการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  
  คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย        
ในสถานประกอบการท่ีมีความสําคัญมาก  
  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย          
ในสถานประกอบการท่ีมีความสําคัญปานกลาง  
  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย          
ในสถานประกอบการมีความสําคญันอย  
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย            
ในสถานประกอบการท่ีมีความสําคัญนอยที่สุด  
 4. การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ใชสถิตวิิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) 
 5. การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ใชการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 ทาน แลวใชสถิติในการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  
 
การนําเสนอขอมูล 
 การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 
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สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานประกอบการ 2) เพื่อทราบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ     
3) เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย รายงาน กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือวิชาการ ตํารา และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ขั้นตอนที่ 2 สรางและพัฒนาเครื่องมือในศึกษาองคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห ปรับปรุงและสรางรูปแบบอนาคตภาพที่เหมาะสม 
ประชากรการวิจัยคือ สถานประกอบการ กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงประเภท (Stratified 
random sampling)    โดยผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง คือ สถานประกอบการ จํานวน 265 แหงๆละ 2 คน 
ผูใหขอมูลในแตละสถานประกอบการ ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ฝายบริหาร : ผูอํานวยการ 
หรือกรรมการผูจัดการ, ผูจัดการฝาย หรือผูมีอํานาจแทน จํานวน 1 คน, กลุมที่ 2 ฝายบุคคล : ผูจัดการ
ฝายบุคคล หรือรองผูจัดการฝายบุคคลจํานวน 1 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือ     
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-
structured interview) การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น ใชวิธีเก็บรวบรวมดวยตนเอง
ผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (exploratory  factor  analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ    
คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ
โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 265 แหง และไดรับกลับคืนมา จํานวน 240 แหง 
480 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.57 และใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอขอมูลออกเปน   
3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 
  1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ และการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
  1.2 การวิเคราะหขอมูล สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
  1.4 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ (Factor Analysis) 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
  ตอนที่ 3 ผลการยืนยันรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการและการสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ
  1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
   ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาจาก
ทฤษฎี บทความงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือรวบรวมศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผล
ตอการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ โดยยึดแนวการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ป)           
ของสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), การจัดการคุณภาพ    
ทั้งระบบ (Total Quality Management : TQM), พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ราชกิจจา
นุเบกษา 19 สิงหาคม 2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา (เพ่ือการลดหยอนภาษี
หรือยกเวนภาษีในสถานประกอบการ), มาตรฐานสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน    
พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551., พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก            
พ.ศ.2546, กฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ, แนวคิดทฤษฏีการจัดการ (Theory of Management) ทฤษฎี 
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การจูงใจว่าด้วย EGR ของแอลเดอร์เฟอร์ : อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer), หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการของฟาโยล (Fayol), แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย วิชาชีพ ฯลฯ 
ที่จัดตั้งในโรงงาน หรือ สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ, ทฤษฏี แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดของเปสตาลอซซี่ (Pestalozzi),  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
ซ่ึงเชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาตามแนวคิดของจอง เพียเจท์ (Piaget), การพัฒนาการ การเรียนรู้ของ
เด็กตามแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner), จริยธรรมของคนที่พัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกับความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลตามแนวคิดโคลเบอร์ก (Kolhberg), ทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) ที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรม
ของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ที่ว่าเด็กปฐมวัยจึง
เรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบผู้ใหญ่และสังคม, การประยุกต์ใช้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยการดูแลเด็ก มอนเตสซอรี่ (Montessori), การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยวิทยาลัยออ
เร้นท์โค้ช (The Early Childhood Lab  School  of  Orange Coast  College), การบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย มหาวิทยาลัยวิคาโก (University of Chicago Laboratory School), การบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยแห่งวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (The Early Childhood Center Lab School of 
Colorado State University), แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาระดับปฐมวัย การสอนแบบโครงการ 
(The Project Approach) ของเคทและชาร์ท (Katz and Chard), การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(Whole Language) ของนิวแมน (Newman.J), แนวคิดหลักสูตรไฮ/สโคป (High/Scope Curriculum) 
ของสวอร์ฮาทร์ท (Schwehhart) วอลดอร์ฟ (Waldorf Education) ของสไตล์เนอ (Steiner), งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยองค์ประกอบ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ, 
หนังสือวิชาการ และเอกสารส าคัญต่างๆ ปรากฏดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ต่อไปนี้ 
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1 ความฉลาดด้านการ
สะทอ้นกลับการ
ครุ่นคิดด้านเวลาใน
การท างาน การ
ประเมินตนเอง การ
เรียนรู้เชิงลึกและผล
สะทอ้นกลับในการ
จัดการเรียนรู้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 ความฉลาดด้านการ
จัดการศึกษา เช่น 
การแสดงวิสัยทศัน์
ใหม่ๆ และเปา้หมาย
ในการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนการ
สอน การเปดิกว้าง
หรือใหอ้ิสระในการ
จัดชั้นเรียนการ
เดินหน้าท างาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

ข้อที่ รายการ
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

3 การประเมินผลการ
เรียนการสอนเปน็
ส่วนหนึ่งของการ
ประเมินพฒันาการ
ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรกระบวน
การประเมินผล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด
ความรู้หรือก าหนด
กิจกรรมใหเ้ด็กท าแต่
เปน็ผู้กระตุ้นใหเ้ด็ก
ใช้ภาษาหรือ
สัญลักษณ์อืน่ ๆเพื่อ
จัดระบบความคิด
และสนับสนุนใหเ้ด็ก
ใช้ความรู้ทกัษะ
ที่มีอยูคิ่ดแก้ปญัหา
ด้วยตัวเอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

5 จัดส่ิงแวดล้อมที่
ปลอดภยั ส่งเสริม
สุขภาพจัดบริการ
ทางด้านโภชนาการ
ที่เหมาะสมและ
เพยีงพอส าหรับเด็ก
ด าเนินงานและ
จัดระบบการ
ประเมินผล
พฒันาการที่เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 ผู้บริหารแสดงความ
ชื่นชมทมีงานใน
ความสามารถหรือ
ผลงานในการบริหาร
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

7 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการเปดิ
โอกาสใหผู้้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 มุ่งสู่ความเปน็เลิศทาง
วิชาการในะดับ
ประเทศควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 ดูแลความปลอดภยั
นักเรียนจากยาเสพติด
และความรุนแรงไม่ให้
เกิดขึน้ในโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

10 การสร้างแนวโน้ม
ทั่วไปของสังคมให้
เปน็แนวบวก

√ √ √ √ √ √ √ √ √

11 มีความฉลาดด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

12 ความฉลาดด้านระบบ
การท างาน เช่น การ
จัดระบบรูปแบบการ
ท างานการจัดการคิด
เชิงระบบ การจัดการ
ระบบองค์การ
การจัดวางระบบ
เครือข่าย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 การมีไหวพริบในการ
เข้าสังคม มีความ
สัมพนัธ์ระหว่างบคุคล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 การมอบหมายความ
เปน็ผู้น าในการท างาน

√ √ √ √

15 ความฉลาดด้าน
อารมณ์ การตระหนัก
ในตนเองการ
ตระหนักต่อผู้อืน่

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

16 ความฉลาดด้าน
สถานศึกษาการจัดแบง่
ตามวัตถุประสงค์
เช่น องค์ความรู้ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์

√ √ √ √ √ √ √ √

17 ใหค้วามสนใจในการ
พฒันาบคุลิกลักษณะ
ในเร่ืองผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาส าหรับ
การด าเนินชีวิต

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการใช้
แนวคิดการจัด
การศึกษาลักษณะ
คล้ายคลึงกับโรงเรียน
สาธิตในมหาวิทยาลัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 เปน็สมาชิกที่ดีและ
มีความรับผิดชอบ

√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

20 ความฉลาดด้าน
ความรู้สึกนึกคิด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 การตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ในการ
ท างาน

√ √ √ √ √ √ √ √

22 มีการเตรียมพร้อม
ส าหรับการด าเนิน
ชีวิตโรงเรียนสาธิต
เปน็ตัวอย่างที่ดีที่สุด
ที่มีนักเรียน ซ่ึงมา
จากพื้นฐานที่
หลากหลาย

√ √ √ √ √ √ √ √

23 โรงเรียนสาธิตต้องการ
ที่จะใหม้ีประสบการณ์
เพื่อที่จะเกิดความพงึ
พอใจกับอนาคตของ
เด็กและครอบครัว
ที่มาเยีย่มโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 การมุ่งสู่ความเปน็
ผู้น าของผู้บริหาร

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

25 การร่วมมือของ
สมาชิกหรือผู้รักษา
ราชการแทน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 พจิารณาการ
ใหบ้ริการส าหรับ
นักเรียนโดยมีการ
เรียนที่แตกต่าง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 มีความสมบรูณ์แบบ
ในการประเมินตนเอง
ที่น่าเชื่อถือ

√ √ √ √ √ √ √ √

28 พฒันาปรับปรุงตาราง
ส าหรับการเรียนรู้
ของนักเรียนด าเนิน
การพฒันากิจกรรมให้
มีความหลากหลาย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 มีการเจรจาติดต่อกับ
หน่วยงาน คณะต่าง ๆ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 มีโปรแกรมการ
บริการด้านอาหาร
และความปลอดภยั

√ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

31 สร้างชุมชนใหม้ีความ
หมายส าหรับโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √

32 จัดประสบการณ์โดย
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
มีการศึกษาที่ค านึงถึง
ความหลากหลายของ
ชุมชน วิเคราะหผู้์เรียน
ตามความต้องการของ
เด็กแต่ละคนตามขัน้
พฒันาการตามความ
สนใจ

√ √ √ √ √ √ √ √

33 เรียนรู้ในการคิดมี
ทกัษะการคิดและ
ความคิดสร้างสรรค์

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34 พฒันาความเปน็เลิศ
ทางวิชาการ ศิลปะ
และการกีฬา

√ √ √ √ √ √ √ √ √

124



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

35 มีคณะกรรมการ
บริหาร ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งคณบดี
จากคณะวิชาต่าง ๆ 
เช่น คณะนิติศาสตร์
ภาษาศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และ
ที่ปรึกษาของโรงเรียน
สาธิต

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
เปน็ส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานของ
ภาควิชาการศึกษา
ปฐมวัยของวิทยาลัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 มุ่งผลสัมฤทธิใ์นด้าน
อารมณ์ จิตใจ และ
ความรู้สึกเจตคติที่ดี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

38 การด าเนินงาน
โรงเรียนตามพนัธกิจ
ตามแนวคิดของจอหน์
ดิวอี ้เพื่อมุ่งมั่นในการ
เปน็โรงเรียนที่เปน็
ต้นแบบทางการจัด
การศึกษาที่ดีที่สุด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 ด าเนินงานด้านการ
ติดต่อส่ือสารระหว่าง
ครูผู้สอนและนักเรียน
ใหม้ากที่สุด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 การท างานทา่มกลาง
ภาวะส่ิงแวดล้อม
ที่หลากหลาย

√ √ √ √ √ √ √ √ √

41 การวางขอบเขตการ
ท างานในแต่ละภาค
เรียน

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

42 ด าเนินงานด้านการ
ติดต่อส่ือสารระหว่าง
ครูผู้สอนและนักเรียน
ใหม้ากที่สุด

√ √ √ √ √ √

43 นักเรียนต้องมีการ
เรียนรู้เพื่อการเล่น
และเล่นเพื่อเรียนรู้ 
ดังนั้นการจัดสภาพ
แวดล้อมของหอ้งเรียน
ต้องเปดิโอกาสใหเ้ด็ก
ได้มีการอ่านเรียนรู้
ศิลปะการเล่นเกม
และดนตรี

√ √ √ √ √ √ √ √ √

44 เพื่อเปน็โรงเรียนสาธิต
ในการบริการนักศึกษา
ได้ศึกษาสังเกตและ
เรียนรู้ฝึกประสบการณ์
เพื่อที่จะก้าวสู่ความ
เปน็ครูของนักเรียน
ระดับปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

45 ความฉลาดด้านการ
ปฏบิติังาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

46 การเตรียมการในการ
บริการจัดการ

√ √ √ √ √

47 ผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูปฐมวัยต้อง
ได้รับการสรรหา
คัดเลือกเนื่องจากต้อง
เปน็ผู้ที่มีศักยภาพ 
พื้นฐานด้านการศึกษา
ที่ดีและมีประสบการณ์
ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย พวกเขาต้อง
แสดงใหเ้หน็ถึง
มาตรฐาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

48 ครู เจ้าหน้าที่ทกุคน
ต้องมีศักยภาพสูง
ในการอบรมเล้ียงดู
เด็กใหค้วามอบอุน่
และทะนุถนอม
นักเรียนเพื่อช่วยให้
นักเรียนแต่ละคน
ได้รับการส่งเสริม
พฒันาการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

49 การร่วมมือของคณะ
ครูผู้สอน

√ √ √ √ √ √ √ √

50 การวางโครงสร้างการ
จัดการศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

51 การใช้สติปญัญา
ในการท างาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

52 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของวิทยาลัยได้รับการ
รับรองจาก
สถาบนัการศึกษา
ปฐมวัยนานาชาติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

53 พฒันาความเปน็มือ
อาชีพทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

54 มีการติดต่อส่ือสาร
สองทางกับผู้ปกครอง
ที่มาเยีย่มโรงเรียน
เปน็ปกติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

55 มีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ

√ √ √ √ √ √ √ √

56 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
อยูภ่ายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการ
พฒันามนุษย์ และ
การศึกษาส าหรับ
ครอบครัว

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

57 โรงเรียนได้มีการ
วินิจฉัยแนวทาง
ส าหรับส่งเสริม
ช่วยเหลือครอบครัว 
คือจัดประสบการณ์
การศึกษาที่มีเปาูหมาย
ส าหรับเด็กในการ
วางแผนที่จะจัดเตรียม
บรรยากาศส่ิงแวดล้อม
เพื่อพฒันาการด้าน
ต่าง ๆ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

58 จัดการศึกษาโดย
ร่วมกับนักศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา
และระดับปริญญาตรี
ในการใหเ้ข้ามาศึกษา
สังเกตและมีส่วนร่วม
ในการจัดประสบการณ์
ส าหรับนักเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

59 การบริการ-จัดบริการ
ตามความต้องการ
ของนักเรียนและของ
ครอบครัวทั้งเต็มเวลา 
1 วันและคร่ึงวัน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

60 การด าเนินการวิจัย
ทางการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √

61 ผู้ปกครองเปน็ส่วน
หนึ่งในการก าหนด
ทศิทางและหลักเกณฑ์
ในการจัดการศึกษา 
ร่วมมือกับโรงเรียน
สาธิตโดยการบริจาค
ช่วยเหลือ การแบง่ปนั
วัฒนธรรมเสนอแนว
ความคิดต่าง ๆ

√ √ √ √ √ √ √

62 มีการวางแผน
โครงสร้างหลักสูตร
กระบวนการจัด
ประสบการณ์

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

63 การสอนแบบโครงการ
(Project Approach)
คือ การที่เด็กศึกษา
สืบค้นลงลึกในเร่ืองที่
เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอน
และเด็กสนใจ โดยเด็ก
เปน็ผู้ลงมือปฏบิติั
สืบค้นข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบ จากค าถาม
ของตนเองภายใต้การ
ช่วยเหลือแนะน าการ
อ านวยความสะดวก
และการสนับสนุน
จากครูผู้สอน

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

64 ปรัชญาและแนวคิด
การเรียนรู้ภาษาอย่าง
ธรรมชาติแบบองค์
รวมเต็มไปด้วยภาพ
ส่ิงต่าง ๆ ได้ชี้ใหเ้หน็
ลักษณะเด่นส าคัญที่
ค านึงถึงวิธีการเรียนรู้
แบบเด็กๆด้วยการ
น าเสนอด้วยส่ิงที่เด็ก
คุ้นเคยในชีวิตอยูแ่ล้ว

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

65 แนวการสอนภาษา
แบบองค์รวมจะเน้น
ใหค้วามสัมพนัธ์
ระหว่างการอ่านและ
การเขียนซ่ึงจะเกิดขึน้
ต่อเนื่องกันตลอดเวลา
ผู้อ่านมากจะมีข้อมูล
ในการเขียนมาก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

66 การศึกษา วอลดอร์ฟ 
เปน็ส่วนหนึ่งของการ
เคล่ือนไหวตามมนุษย์
ปรัชญาเพื่อฟื้นฟู
วัฒนธรรมใหส้ามารถ
พฒันามนุษย์ใหไ้ด้ถึง
ส่วนลึกที่สุดของจิตใจ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

67 เด็กควรได้มีโอกาสท า
ส่ิงต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ า
เล่าจนการกระท านั้น
ซึมลึกลงไปในกาย
และจิตจนเปน็นิสัย

√ √ √ √ √ √ √

68 ใหค้วามส าคัญกับ
ความแตกต่างของ
วัฒนธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

69 รับผิดชอบต่อตนเอง
และชุมชน และ
พฒันาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

70 ครูอนุบาล นอกจาก
เปน็แบบอย่างของ
ความมุ่งมั่นใหแ้ก่เด็ก
แล้วยังมีบทบาท
ส าคัญอืน่ๆ ได้แก่ 
การสังเกตเด็กขณะที่
เด็กเรียนไตร่ตรอง
ความเจริญก้าวหน้า 
และปญัหาของเด็ก
หลังสอนและก่อน
สอนการท างานกับ
พอ่แม่เพื่อใหเ้กิดความ
เข้าใจกันและกันใน
ฐานะผู้ร่วมกรุยทาง
ชีวิตใหแ้ก่เด็ก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

71 การจัดการบรรยากาศ
ภายในหอ้งเรียน
อาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนจึง
เปน็องค์ประกอบ
ส าคัญของการศึกษา
ความงดงามของ
ธรรมชาติจะปรากฎ
อยูท่ั้งกลางแจ้งและ
ภายในอาคารภาพ
ศิลปะงานปฏมิากรรม
กล่ินหอมของธรรมชาติ
เปน็ส่วนที่ท าให้
บรรยากาศสงบและ
อ่อนโยน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

72 จุดหมายหลักของการ
สอน คือ เด็กจะได้
เรียนได้ดีที่สุดโดยการ
อนุญาตใหเ้ด็กค้นพบ
ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง
การฝึกฝนทางด้าน
ประสาทสัมผัสด้วย
การท างานด้วยมือ 
เปน็ส่ิงส าคัญประการ
แรก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

73 เด็กจะต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือเด็ก
จะต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือใน
สภาพที่แตกต่างไป
จากผู้ใหญ่

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

74 เด็กมีจิตที่ซึมซาบได้ 
มนุษย์เรานี้เปน็ผู้ให้
การศึกษาแก่ตนเอง 
และเปรียบจิตของเด็ก
เหมือนฟองน้ าซ่ึงจะ
ซึมซาบข้อมูลจาก
ส่ิงแวดล้อม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

75 ช่วงเวลาหลักของชีวิต
 คือ ช่วงเวลาที่ส าคัญ
ที่สุดส าหรับการเรียนรู้
ในระยะแรกเปน็ช่วง
ของการพฒันา
สติปญัญา และเด็ก
สามารถเรียนทกัษะ
เฉพาะได้อย่างดี ครู
จะต้องช่างสังเกต 
และใช้ประโยชน์จาก 
ช่วงเวลานี้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ใหส้มบรูณ์ที่สุด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

76 การเตรียมส่ิงแวดล้อม
 เด็กเรียนได้ดีที่สุดใน
สภาพการจัด
ส่ิงแวดล้อมที่ได้
ตระเตรียมเอาไว้
อย่างมีจุดมุ่งหมาย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

77 การศึกษาด้วยตนเอง 
เด็กสามารถเรียนได้
ด้วยตนเองจากการที่
เด็กมีอิสระใน
ส่ิงแวดล้อมที่จัดเตรียม
เอาไว้อย่างสมบรูณ์ 
การมีอิสระนี้ไม่ใช่
สัญลักษณ์ของเสรีภาพ
เทา่นั้นแต่หมายถึง
เส้นทางไปสู่การศึกษา
เด็กมีสิทธิท์ี่จะเรียนรู้
ระเบยีบวินัยของชีวิต

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

78 ครู เรียกว่า ผู้น าทาง 
หรือผู้อ านวยการสอน
จะต้องได้รับการ
ฝึกฝนและอบรมเปน็
พเิศษเกีย่วกับวิธีการ
สอนจากศูนย์
ฝึกอบรมครู

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

79 หลักการสร้างเสริม
ความเปน็ไทย โดย
การปลูกฝังจิตส านึก
ความเปน็ไทยความ
เปน็ชาติไทยที่มี
วัฒนธรรมอันดีงาม
เคารพนับถือและ
กตัญญูกตเวทต่ีอบดิา
 มารดา มีชาติ ศาสน์
พระมหากษตัริย์ เปน็
ศูนย์รวมจิตใจท าให้
เกิดความรับและ
ความภาคภมูิใจใน
ตนเอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

80 หลักแหง่ความ
สอดคล้องอุดมการณ์
และมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
ต้องสอดคล้องกับ
สาระบญัญัติใน
รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย
พทุธศักราช 2540 
และพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ
พทุธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2)
พทุธศักราช 2545

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

81 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พงึประสงค์

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

82 สามารถท างาน
จนส าเร็จ ท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ และมี
ความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

√ √ √ √ √ √ √ √ √

83 เด็กสามารถคิดรวบ
ยอดคิดแก้ปญัหาและ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

84 เด็กมีความสนใจใฝุรู้ 
รักการอ่าน และ
พฒันาตนเอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

85 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบหมั่น
พฒันาตนเองเข้ากับ
ชุมชนได้ดีและมีครู
เพยีงพอ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

86 ครูมีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
เด็กเปน็ส าคัญ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

87 ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถ
ในการบริหารจัด
การศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

88 สถานศึกษามีการจัด
องค์กรณ์โครงสร้าง
ระบบการบริหารงาน
และพฒันาองค์กร
อย่างเปน็ระบบครบ
วงจร

√ √ √ √ √ √ √ √ √

89 สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการ
ศึกษา โดยใช้สถาน
ศึกษาเปน็ฐาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

90 สถานศึกษา มีการจัด
หลักสูตร และ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเปน็
ส าคัญ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

91 สถานศึกษา มีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริม
ใหเ้ด็กพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

92 สถานศึกษา มีการ
สนับสนุนและใช้
แหล่งการเรียนรู้และ
ภมูิปญัญาในทอ้งถิน่

√ √ √ √ √ √ √ √ √

145



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

93 สถานศึกษา มีการ
ร่วมมือกันระหว่างบา้น
องค์กรทางศาสนา 
สถาบนัทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพฒันา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

94 โรงเรียนฝึกสอนเปน็
โรงเรียนที่ต้ังขึน้เพื่อใช้
เปน็ที่ฝึกสอนของ
นักศึกษาในสถาบนั
ฝึกหดัครู

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

95 โรงเรียนสาธิต 
เปน็โรงเรียนที่ต้ังขึน้
เพื่อใช้เปน็สถานที่
ส าหรับสาธิตการ
เรียนการสอนให้
นักศึกษาหรือครู
อาจารย์ได้ศึกษา
สังเกตและน าไปใช้
เปน็แบบอย่างต่อไป

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

96 โรงเรียนปฏบิติัการ
ทดลอง เปน็โรงเรียน
ที่ต้ังขึน้เพื่อการ
ปฏบิติัการทดลอง
ทางการศึกษาโดย
เน้นทางด้านจิตวิทยา
พฒันาการของ
นักเรียนเปน็หลัก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

97 โรงเรียนวิจัยและ
พฒันาเปน็โรงเรียน
ในมหาวิทยาลัยที่เน้น
การวิจัยและพฒันาการ
ของเด็กนักเรียน
เปน็หลัก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

98 โรงเรียนใน
มหาวิทยาลัย
เปน็โรงเรียนใน
มหาวิทยาลัย
ที่เน้นการสอน
นักเรียนใหดี้ที่สุด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

99 โรงเรียนสาธิต
มีความส าคัญในการ
ปรับปรุงวิชาชีพครู

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

100 วัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยยังคง
เปน็แหล่งค้นคว้า
ทดลองและวิจัย
ทางการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

101 เปน็แหล่งพฒันา
หลักสูตรและเทคนิค
วิธีสอน

√ √ √ √ √ √ √ √

102 เปน็หน่วยงาน
สนับสนุนการผลิต
บณัฑิต

√ √ √ √ √ √ √ √

103 เปน็สถานที่ฝึกงาน
ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ผลิต
พฒันาเยาวชนที่มี
คุณภาพแก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

104 เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการแก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √

105 ส่งเสริมในการผลิต
นักเรียนด้านประชา-
ธิปไตย คุณธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เปน็ตัวอย่างแก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

106 สายการบริหารของ
โรงเรียนสาธิตกับ
คณะศึกษาศาสตร์ที่
เปน็อยูม่ีฐานะ
เทยีบเทา่ภาควิชามี
ศักด์ิและสิทธิเหมือน
ภาควิชาอืน่ๆแต่ควรมี
ความอิสระในการ
ขยายงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

107 คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิต ควรมี
หน้าที่ในการเปน็ที่
ปรึกษาเสนอแนะให้
ค าปรึกษาในด้านการ
บริหารกิจการของ
โรงเรียนสาธิตแก่
ผู้อ านวยการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

108 คุณสมบติัของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตต้องเปน็ผู้
สามารถในการ
บริหารงานด้านต่างๆ
ได้แก ่งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานบริหารงาน
งบประมาณ

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

109 ผู้อ านวยการมีเหตุผล
มีความยุติธรรมเปน็
แบบอย่างที่ดีของ
ผู้ร่วมงานมีความรู้
ความเข้าใจปรัชญา
การศึกษาเข้าใจ
นโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมี
ความคิดริเร่ิม และ
ตัดสินใจอุทศิเวลา
ใหก้ับโรงเรียนสาธิต

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

110 อ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการ คือ 
ควบคุม ดูแล 
ประสานงาน
รับผิดชอบงาน
ทั้งหมดของโรงเรียน
เปน็กรรมการคณะ
โดยต าแหน่งปฏบิติังาน
ตามแผนติดตามการ
ประเมินผลการ
ปฏบิติังานใหเ้ปน็ไป
ตามระเบยีบ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

111 สถานภาพของ
อาจารย์โรงเรียน
สาธิตด้านความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการ
นั้น ควรมีความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ
เช่น เดียวกับคณาจารย์
ในคณะ/มหาวิทยาลัย
ที่สอนระดับอุดมศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

112 อาจารย์ได้รับการ
ส่งเสริมในการผลิต
ต าราแบบเรียน
เอกสารประกอบ
การสอน มีโอกาสเข้า
รับการฝึกอบรม
ดูงานลาศึกษาต่อ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

113 การบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนสาธิต 
ซ่ึงนอกจาก
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้แล้ว 
โรงเรียนควรหา
งบประมาณสนับสนุน
การเรียนการสอนโดย
การจัดต้ังสมาคม
ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนและการจัด
กิจกรรมเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน
ด้วย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

114 โรงเรียน ผู้บริหาร
จะต้องรักษาระดับ
ความน่าเชื่อถือ

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

115 ปจัจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง
คือความมีชื่อเสียงของ
โรงเรียนความสามารถ
ของครูการจัดการเรียน
การสอน การอ านวย
ความสะดวกและ
การบริการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

116 ความต้องการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนสาธิต
ต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารในด้าน
กิจการนักเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

117 อาจารย์ต้องการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน วิชาการ
มากกว่าเจ้าหน้าที่

√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

118 งานนโยบายและการ
วางแผนบริหารงานโดย
ก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงาน
โรงเรียนยึดหลักความ
สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนเน้นการ
พฒันาผู้เรียนด้าน
ความรู้ คู่คุณธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

119 งานวิชาการบริหารงาน
โดยวิเคราะหแ์ละจัด
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามนโยบายปฏรูิป
การศึกษาจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

120 งานอาคารสถานที่ 
วางแผนจัดสร้าง
จัดระบบการใช้สอย
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเพื่อใหเ้อือ้
ต่อการเรียนรู้และ
ค านึงถึงความปลอดภยั
เปดิบริการแก่
ประชาชนตามความ
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

121 การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √

122 การเก็บรวบรวม
หลักฐานต่าง ๆ

√ √ √ √ √ √

123 งานสร้างความสัมพนัธ์
ชุมชน ร่วมมือกับ
ชุมชนในการพฒันา
ผู้เรียนและชุมชนตาม
โอกาสตามความ
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

124 จัดใหม้ีการนิเทศการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

125 จัดระบบแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่นักเรียน

√ √ √ √ √ √ √

126 จัดท าและพฒันาส่ือ
และเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

127 งานบคุลากร
บริหารงาน
โดยพจิารณา
คุณวุฒิคัดสรร
บคุลากรตามความ
ถนัดและความสามารถ
สนับสนุนจัดสรรตาม
ความเหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

128 งานธุรการและการเงิน
โดยก าหนดบคุลากร
ผู้รับผิดชอบ จัดท า
ระบบข้อมูล
สารสนเทศใหบ้ริการ
และประสานความ
ร่วมมือกับฝุายต่างๆ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

129 จัดใหม้ีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์
ระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √

130 จัดเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อความร่วมมือ
ในการแก้ปญัหาแก่
นักเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

131 มีการส่งเสริมใหค้รู
ท าวิจัยในชั้นเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

132 น าเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามาพฒันา
งานฝุายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √

133 จัดระบบฐานข้อมูลให้
สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่
การศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

134 เด็กปฐมวัยภายหลัง
การได้รับการจัด
กิจกรรมตามแนวการ
สอนภาษาอย่างเปน็
ธรรมชาติแบบองค์รวม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

135 ควรมีการศึกษาการ
จัดประสบการณ์ตาม
แนวการสอนภาษา
อย่างธรรมชาติแบบ
องค์รวมที่ส่งเสริม
พฒันาการทางด้าน
อืน่ๆ ของเด็กปฐมวัย 
เช่น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และควรมี
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

136 ลักษณะการสอน
ที่ยึดเด็กเปน็ศูนย์กลาง
ใช้ 6 กิจกรรมหลัก
และหน่วยเปน็กรอบ
อย่างยืดหยุน่

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

137 การสอนเร่ิมขยาย
จากการเขียนและ
อ่านจากส่ิงที่เขียน
เปน็การบรูณาการ
การฟงั พดู อ่าน
เขียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

138 ครูมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกันเกีย่วกับ
พฒันาการของเด็ก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

139 ครูใช้หรือปรับกิจกรรม
ส่ือ และส่ิงแวดล้อม
โดยอาศัยความรู้จาก
การถ่ายทอดของ
ผู้บริหารการอบรม
ดูงาน และการสังเกต
การสอนในหอ้งทดลอง
ของงานวิจัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

140 ด้านนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนได้
เหน็ความส าคัญ และ
เปน็ผู้ริเร่ิมน าการ
สอนแบบโครงการมา
ใช้ในโรงเรียนโดยเปดิ
โอกาสใหค้รูเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการ
สอนแบบโครงการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

141 การสอนแบบโครงการ
ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดและ
จุดมุ่งหมายหลัก
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

142 ครูส่วนใหญ่เปดิ
โอกาสใหเ้ด็กศึกษาหวั
เร่ืองที่สนใจอย่างลุ่ม
ลึก โดยยืดหยุน่เวลา
ในการด าเนินโครงการ
ตามความสนใจของ
เด็ก และใหเ้ด็กได้
ด าเนินโครงการด้วย
ตนเองทกุระยะด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

143 ผู้บริหารโรงเรียนเน้น
ที่การศึกษาจาก
บทความ หนังสือ 
งานวิจัยและเอกสาร
ทางวิชาการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

144 การจัดการเรียนการ
สอนศิลปะในระดับชั้น
อนุบาลที่ใช้แนวการ
ศึกษามอนเตสซอร่ี 
ด้านจุดประสงค์การ
เรียนการสอนศิลปะ
ใหค้วามส าคัญต่อการ
ปฏบิติัเพื่อส่งเสริม
การพฒันา
ด้านหลักสูตร/เนื้อหา
/กิจกรรมมีการใช้
เนื้อหาจากเร่ืองที่ง่าย
ไปสู่เร่ืองที่ยาก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

145 ผู้สอนจะใหค้วาม
ส าคัญกับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคน เน้นการ
สังเกตเด็กเปน็
รายบคุคลใหค้วาม
ส าคัญกับการเตรียม
ส่ิงแวดล้อมให้
เหมาะสม ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้ด็กเรียนรู้ได้ดี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

146 ด้านการวัดและการ
ประเมินผลใช้วิธีการ
สังเกตในการ
ประเมินผล ท าการ
ประเมินผลจาก
พฒันาการในการท า
กิจกรรมและการใช้
อุปกรณ์ความมี
ระเบยีบวินัยในการ
ท างานความต้ังใจใน
การท ากิจกรรมและ
การใช้อุปกรณ์

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

147 ครูมีการรายงาน
พฤติกรรมและ
พฒันาการให้
ผู้ปกครองทราบ

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

148 อุดมการณ์ของการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปน็การจัด
การศึกษาขัน้พื้นฐาน
ระดับแรกเพื่อ
วางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยใหเ้จริญเติบโต
อย่างสมบรูณ์มี
พฒันาการสมวัย
อย่างสมดุล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

149 การบริหารกิจกรรม
นักเรียนในโรงเรียน
มัธยมสาธิตมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบาย แนวทาง
ปฏบิติัโครงสร้างการ
บริหารกิจกรรม
นักเรียน การวางแผน
การด าเนินงาน และ
การติดตามและ
ประเมินผล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

150 การบริหารโรงเรียน
มัธยมสาธิตยึด
หลักการบริหารของ
มหาวิทยาลัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

151 พอ่แม่แสดงบทบาท
ด้านการอบรมเล้ียงดู
ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการติดต่อส่ือสาร
กับโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

152 ก าหนดนโยบายเพื่อ
พฒันาแนวทางการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหส้อดคล้อง
กับสภาพการณ์ปจัจุบนั

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

153 อาจารย์ทกุคนได้รับ
มอบหมายการฝึก
ปฏบิติังานครูของนิสิต

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

154 ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์เปน็ไปตาม
กฏระเบยีบของ
มหาวิทยาลัย
มีนโยบายใหอ้าจารย์
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานวิชาการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

155 สนับสนุนใหโ้รงเรียน
เปน็ศูนย์กลาง
เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

156 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ
ใหพ้นักงานมีความสุข
ต้องการท างาน
ในสถานประกอบการ
ด้วยการจัดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

157 ผู้บริหารทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก
เศรษฐกิจและความ
เปน็อยูข่องพนักงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

158 ผู้บริหารให้
ความส าคัญต่อความ
ต้องการขัน้พื้นฐาน
ของพนักงาน

√ √ √ √ √ √ √ √

159 ผู้บริหารสามารถ
แก้ปญัหาที่เกิดขึน้
เฉพาะหน้าโดยค านึงถึง
ผลดี ผลเสียที่จะเกิด
ขึน้กับสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

160 ผู้บริหารเปดิโอกาสให้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
มีส่วนร่วมในการ
รับทราบปญัหา
อุปสรรคในการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

161 ผู้จัดการฝุายบคุคล
เปน็บคุคลส าคัญใน
การน าเสนอการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ
เพื่อเปน็การรักษา
พนักงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

162 ผู้บริหารเปน็ผู้มี
วิสัยทศัน์ และส่งเสริม
ด้านการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

172



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

163 ผู้บริหารควรมีการ
ส่ือสาร ใหก้าร
สนับสนุนภาครัฐใน
ด้านของการบริหาร
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

164 หวัหน้าคนงานมีส่วน
ส าคัญในการ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √

165 สถานประกอบการ
ยึดหลักการบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยตาม
พระราชบญัญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ
ปรัชญาการศึกษา
พฒันาการเด็กปฐมวัย
และบริบทของ
สถานศึกษาในสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

173



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

166 สถานประกอบการ
ยึดหลักกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิของสถาน
ประกอบการในการ
บริหารจัดการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

167 ผู้บริหารมีการ
มอบหมายใหผู้้จัดการ
ฝุายมีการนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
เพื่อความเข้าใจให้
ความรู้เกีย่วกับ
นโยบายของ
สถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

174



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

168 การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเปน็
แหล่งร่วมผลิตและ
สนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อการเจริญวัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

169 ผู้บริหารเปน็ผู้อ านวย
ความสะดวกในการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √

170 ผู้บริหารควรจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับเด็ก
ปฐมวัยและฝุายบริหาร
ของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

175



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

171 ผู้บริหารเปน็ผู้สร้างแรง
บนัดาลใจใหพ้นักงาน
ปฏบิติังานใหบ้รรลุ
วิสัยทศัน์ของสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

172 ผู้บริหารเปน็ผู้น าการ
ส่งเสริม และกระตุ้น
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

173 ผู้จัดการฝุายมีผลงาน
วิจัยทางการศึกษ
ระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเพื่อใช้
ในการปรับปรุงพฒันา
ใหดี้ยิง่ขึน้

√ √ √ √ √ √ √ √ √

176



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

174 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการมีการจัด
กิจกรรมตามเทศกาล
และประเพณีเพื่อให้
ผู้จัดการครู 
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยได้มีส่วนร่วม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

175 ผู้บริหารจัดท าส่ือสาร
สายสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานประกอบการ
เพื่อเปน็การ
แลกเปล่ียนความรู้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

176 สถานประกอบการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยเชิญผู้
มีความเชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

177



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

177 การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเปน็การ
เชื่อมโลกการศึกษา
กับการท างาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

178 สถานประกอบการ
ควรมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐเพื่อเปน็การ
สนับสนุนด้าน
การศึกษาและแรงงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

179 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ
ยึดหลักพระราช 
บญัญัติคุ้มครอง
แรงงานส่งเสริม
แรงงานสตรีที่มีบตุร

√ √ √ √ √ √ √ √ √

178



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

180 การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ
มีประเมินผลภายใน
และภายนอกตาม
เกณฑ์มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กร
มหาชน)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

181 การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการควรได้รับ
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เพื่อเปน็การ
พฒันาด้านการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

179



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

182 ผู้บริหารและ
บคุคลากรในสถาน
ประกอบการพนักงาน
ควรมีความสัมพนัธ์
ทางสังคม และเปน็ที่
ยอมรับของบคุคล
ทั่วไป

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

180



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

183 การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ
ด าเนินการใหไ้ด้ถึง
เปาูหมาย ความเปน็
คนที่สมบรูณ์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยตาม
แนวคิดนีโดอิวแมน
นิสจะต้องสอดคล้อง
กับหลัก 4 ข้อ คือ
คล่ืนสมองต่ าการ
ประสานของเซลล์
สมองภาพพจน์ต่อ
ตัวเองและการให้
ความรัก ซ่ึงต้องไป
ด้วยกันเด็กจึงจะไป
ในทศิทางที่ดี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

181



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

184 การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเปน็
ส่งเสริมการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม
โดยบรูณาการใน
กิจกรรมทกุกิจกรรม
ของศูนย์การเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

185 ผู้บริหารมีนโยบาย
สนับสนุนด้านความ
อยูร่อดของพนักงาน
รวมถึงบตุร

√ √ √ √ √ √ √ √ √

182



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

186 ผู้บริหารมีระบบส่ือสาร
ที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
องค์การ มีการส่งเสริม
และโน้มน้าวจิตใจให้
คนสามารถปฏบิติังาน
อย่างดี และมีการ
ก าหนดเปาูหมาย
ในการปฏบิติังานไว้
อย่างชัดเจน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

187 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการควรมี
การพฒันาด้าน
ส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน
ไป เพื่อใหเ้ด็กได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ
และมีพฒันาการอย่าง
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

183



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

188 ผู้บริหาร บริหารด้วย
ข้อมูลจริง 
สถานการณ์จริง 
แก้ปญัหาที่สาเหตุ
เน้นการปอูงกันการเกิด
ปญัหาซ้ า ใช้กรรมวิธี
ทางสถิติ จัดล าดับ
ความส าคัญ
ด าเนินการบริหาร
แบบ PDCA และ
สร้างระบบที่มี
มาตรฐาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

184



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

189 การศึกษาเพื่อพฒันา
มนุษย์ คือ การท าให้
ทกุคนที่จิตส านึกทาง
สังคมเด็กจะถูก
สถานการณ์ทางสังคม
กระตุ้นใหค่้อยๆ 
ลดการกระท าและ
ความรู้สึกที่ยึดตนเอง
เปน็ศูนย์กลาง
และเพิ่มการกระท า
และความรู้สึกเพื่อ
สังคมที่เขาอยู่

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

190 ขอบข่ายการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในสถานประกอบการ
ยึดหลักตามพนัธกิจ
ของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

185



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

191 การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถาน
ประกอบการหรือ
ศูนย์การเรียนมีความ
เปน็ศูนย์การเรียน
อัจฉริยะ คือ มีความ
สามารถเปน็เลิศ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

192 มีกฏเกณฑ์ใช้บงัคับ
โดยเฉพาะในศูนย์การ
เรียนระดับปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √

193 ผู้บริหารศูนย์การเรียน
ครู เจ้าหน้าที่ทกุคน
ต้องมีศักยภาพสูงใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก
ใหค้วามอบอุน่และ
ทนุถนอมนักเรียน 
เพื่อช่วยใหน้ักเรียน
แต่ละคนได้รับการ
ส่งเสริมพฒันาการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

186



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

194 ผู้ปกครองเปน็ส่วน
หนึ่งในการก าหนด
ทศิทางและหลักเกณฑ์
ในการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย

√ √ √ √ √

195 จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญพฒันาศักยภาพ
ทางการคิดและการ
สร้างวินัยในตนเอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

196 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

187



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

197 เปน็การศึกษาที่เปดิ
โอกาสใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ประสบการณ์
ตรงผ่านประสาท
สัมผัสและการลงมือ
ปฏบิติั เปน็การเรียนรู้
ในลักษณะที่เด็กเปน็
ศูนย์กลางการส่งเสริม
พหปุญัญาการเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

188



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

198 การเคล่ือนไหวตาม
มนุษย์ปรัชญา
(Anthorposophy)
เพื่อฟื้นฟวูัฒนธรรม
ใหส้ามารถพฒันา
มนุษย์ใหไ้ด้ถึงส่วนลึก
ที่สุดของจิตใจการ
เคล่ือนไหว
ตามปรัชญานี้
ก่อใหเ้กิดการพฒันา
ศาสตร์ตามแนวคิด
ด้านการศึกษา
วอล์ดอร์ฟ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

189



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

199 การสังเกตเด็กขณะที่
เด็กเรียน ไตร่ตรอง
ความเจริญก้าวหน้า
และปญัหาของเด็ก
หลักการสอนและ
ก่อนสอนการท างาน
กับพอ่แม่เพื่อใหเ้กิด
ความเข้าใจกันและกัน
ในฐานะผู้ร่วมกลุ่ม
ทางชีวิตใหแ้ก่เด็ก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

200 การมีศักยภาพและ
ขวัญก าลังใจที่ดีของครู

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

201 ควรเน้นบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐานอย่างชัดเจน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

202 ควรเน้นหลักธรรมภิ
บาลมาใช้ในการบริหาร
อย่างเปน็รูปธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

190



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

203 มีระบบการพฒันา
ผู้บริหารมืออาชีพ 
และมีการบม่เพาะ
ผู้บริหารรุ่นใหม่

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

204 ควรมีการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน
สาธิตใหม้ีประสิทธิภาพ

√ √ √ √ √ √

205 ควรเชื่อมประสาน
หลักสูตรแต่ละระดับ
ช่วงชั้นใหสั้มพนัธ์กัน

√ √ √ √ √ √ √ √

206 มีระบบการนิเทศ
ติดตามและให้
ค าปรึกษาด้านการ
สอนแก่ครูอย่างใกล้ชิด

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

207 ควรจัดสภาพแวดล้อม
ใหเ้อือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
ส่งเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรู้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

191



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

208 ควรสร้างเสริม
ความรู้สึกของความ
เปน็เจ้าขององค์กร
ร่วมกันใหเ้กิดแก่บคุคล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

209 ควรสร้างสรรค์
วัฒนธรรมการท างาน
ที่มีมาตรฐานสูง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

210 ควรต้ังความคาดหวัง
สูงส าหรับทกุฝุาย

√ √ √ √ √ √

211 ควรมีระบบฐานข้อมูล
ของผู้เรียนแต่ละคน 
โดยละเอียดและ
ต่อเนื่องไปในทกุ
ระดับชั้น

√ √ √ √ √

212 ควรมีการรายงาน
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของนักเรียน
ใหผู้้ปกครองสร้าง
อย่างสม่ าเสมอ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

192



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

213 ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนใหเ้กิดเปน็
ชุมชนวิชาการขึน้ใน
โรงเรียนโดยเร็ว

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

214 ควรมีเส้นทางการ
พฒันาความก้าว
หน้าทางวิชาการของ
อาจารย์ที่เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

215 ควรมีโครงการ
ปรับปรุงโรงเรียนใน
แต่ละปอีย่างชัดเจน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

216 ควรมีระบบบริหาร
ทรัพยากรบคุคลที่
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √

217 ควรมีนโยบายการ
พฒันาบคุลากรอย่าง
มีทศิทางและมี
เปาูหมายที่ชัดเจน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

193



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

218 ควรเน้นใหผู้้เรียนรู้สิทธิ
หน้าที่และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบใหแ้ก่
ผู้เรียนแต่ละคน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

219 จัดสภาพแวดล้อม
ที่เปน็ระเบยีบและ
ปลอดภยัและไม่เปน็
ปญัหาอุปสรรคส าหรับ
การเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

220 พนัธกิจของโรงเรียน
มีความชัดเจน คือ
บคุลากรมีส่วนร่วมใน
ภาระผูกพนัของ
เปาูหมายการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ต่างๆ สามารถ
ตรวจสอบได้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

194



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

221 มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการโดยผู้บริหาร
ควรมีความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้คุณลักษณะ
ของงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

222 มีบรรยากาศของ
ความมุ่งหวังสูง
โดยการที่ครูสามารถ
แสดงออกถึงความ
รอบรู้ต่างๆ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

223 มีความทุ่มเทการ
ท างาน ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

224 ตรวจสอบประเมิน
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อน าผลมาปรับปรุง
ต่อไป

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

195



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

225 สร้างความสัมพนัธ์
เชิงบวกกับผู้ปกครอง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

226 จัดการศึกษาครบ
ตามหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษา-
ธิการก าหนด

√ √ √ √ √ √

227 เร่งพฒันาใหเ้ด็กมี
ความรู้ ทกัษะเจตคติ
คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และ
มีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของ
สังคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

228 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
และใช้เทคโนโลยี
ประกอบการเรียน
การสอนอย่าง
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

229 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ใหเ้ด็กเกิดคุณลักษณ์
ที่พงึประสงค์ และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถทาง
ร่างกายสมองและจิตใจ
พร้อมทั้งส่งเสริมเด็ก
ที่มีความสามารถ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

197



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

230 ปรับปรุงการบริหาร 
และการนิเทศ
การศึกษาภายใน
โรงเรียนและสนับสนุน
การค้นคว้าวิจัยน า
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

231 พฒันาบคุลากร
ใหเ้พิ่มพนูความรู้
ความสามารถในการ
ปฏบิติังานพร้อมทั้ง
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

√ √ √ √ √ √ √

232 เปน็ผู้น าด้านการ
เรียนการสอนการจัด
การศึกษา ใหก้ับ
เยาวชน เพื่อการ
พฒันาการเรียน
การสอน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

233 ผู้เรียนใหท้นัสมัย 
และสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
ในยุคเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

234 การศึกษาคือการ
พฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคม

√ √ √ √ √ √

235 โรงเรียนสาธิตเปน็
ผู้น าด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา

√ √ √ √ √ √ √

236 เปน็สถานที่ปฏบิติัการ
เพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของ
นักศึกษาศาสตร์

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

237 มีการสนับสนุนและ
ร่วมมือกับคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยในการ
ควบคุมดูแลการนิเทศ
และการประเมินผล
การปฏบิติัการวิชาชีพ
ครูและการฝึกงาน
ของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

238 มุ่งผลิตและพฒันา
ผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะ
ที่พงึประสงค์ ตาม
คุณสมบติัของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตที่มี
ความรู้เปน็คนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

239 สนับสนุนและส่งเสริม
ใหผู้้เรียนได้พฒันา
ศักยภาพของตนเอง
ใหม้ีความเปน็เลิศ 
ทั้งด้านวิชาการกีฬา
ศิลปะ ดนตรี
สุนทรียภาพและ
เทคโนโลยี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

240 ใหบ้ริการทางวิชาการ
แก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

241 การบริหารงานฝุาย
วิชาการ คือ
งานหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

242 การบริหารงานฝุาย
ส่งเสริมวิชาการ คือ 
งานทะเบยีนประวัติ
นักเรียนการวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

243 การบริหารกิจการ
นักเรียน คือ 
การอนามัยสุขภาพ
โภชนาการ การฉีด
วัคซีน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

244 คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของนักเรียน 
รักการเรียนรู้
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้และทกัษะ
ในการใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแสวงหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้
อย่างเปน็ระบบ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

202



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

245 รักและรู้จักตนเอง 
พยายามปรับปรุงข้อ 
บกพร่องของตนเอง 
มีความเชื่อมั่นกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมสามารถ
พึ่งตนเองได้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

246 เข้าใจผู้อืน่ เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อืน่ 
มีมนุษยสัมพนัธ์ 
สามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

247 ฝุายบริหารงาน
มีนโยบายและแผนงาน

√ √ √ √ √ √ √ √

248 ฝุายบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √

249 ฝุายบริหารงาน
กิจการพเิศษ

√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

250 ฝุายบริหารงานความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง
และสัมพนัธ์ชุมชน

√ √ √ √ √ √ √ √

251 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเชิงวิจัย

√ √ √ √ √ √ √
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1 ใหค้วามส าคัญด้านจรรยาบรรณของโรงเรียน √ √ √ √
2 เน้นการสร้างชื่อเสียงใหเ้ปน็ที่ยอมรับของผู้อื่น √ √ √ √ √
3 โรงเรียนสาธติต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งในด้าน

การเรียนการสอนบคุลิกภาพของโรงเรียน
√ √ √ √ √

4 ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัด้วยวธิหีลากหลายและให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการรวมทั้งรายงาน
พฒันาการใหผู้้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง

√ √ √ √ √

5 ด าเนินงานอย่างเปน็ระบบมีความสามารถในการพฒันา
ตนเอง ประพฤติปฏบิติัตนใหบ้งัเกิดผลดีต่อการด าเนินชีวติ
เพื่อความจริญก้าวหน้าเปน็ประโยชน์สุขแก่สังคม

√ √ √ √ √

6 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพฒันาเด็ก
การจัดหลักสูตรหลักการอบรมเล้ียงดูเด็กซ่ึงสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับบตุรหลานของตนเองได้

√ √ √ √ √

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

ข้อที่ รายการ
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7 หลังจากผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนส่งผลให้
ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและและเจตคติต่อโรงเรียน
ในทางที่ดีขึ้น

√ √ √ √ √ √ √

8 เสริมสร้างศักยภาพใหบ้คุลากรทกุระดับมีความรู้
ความสามารถและปฏบิติังานแบบมืออาชีพ

√ √ √ √

9 โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรเพิ่มขึ้น √ √ √ √ √ √ √

10 โรงเรียนมีส่ือการศึกษาที่ทนัสมัยและได้มาตรฐานเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน

√ √ √ √ √ √

11 ความร่วมมือกับชุมชนและทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้

√ √ √ √ √ √ √ √ √

12 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างจริยธรรม √ √ √ √ √
13 การฝึกทกัษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปญัหาความยากจน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 การประเมินบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกหลากหลาย ใหแ้ก่นักเรียน 

บคุลากรและผู้ปกครอง
√ √ √ √ √

16 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของบคุลากร
โดยใช้ความรู้เปน็ฐาน

√ √ √ √ √ √

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

17 พฒันาบทบาทผู้บริหาร รวมทั้งผู้อ านวยการโรงเรียน คณบดี
และอธกิารบดี

√ √ √ √ √ √ √

18 มุ่งเน้นการพฒันาครูที่เปน็ต้นแบบ √ √ √ √ √ √ √
19 เน้นหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่มีความเปน็เลิศ √ √ √ √ √ √
20 เปน็ต้นแบบของการจัดการศึกษาที่ทนัสมัยเปน็ผู้น าโรงเรียน

ด้านอิเล็กทรอนิกส์
√ √ √ √ √ √ √

21 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหถู้กสุขลักษณะและเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √

22 สร้างใหน้ักเรียนเปน็ผู้ที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการ
ประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต

√ √ √ √ √ √

23 ร่วมมือกับชุมชน เพื่อเพิ่มพนูพฒันาการด้านวชิาการและ
ประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาคม

√ √ √ √

24 ร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู เพื่อความพฒันาความเปน็ครูคุณภาพ

√ √ √ √

25 พฒันาผู้เรียนระดับศึกษาขั้นพื้นฐานใหม้ีความเปน็เลิศเชิง
วชิาการและกิจกรรม เพื่อพฒันาบคุลิกภาพใหม้ีความพร้อม
และทนัต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

26 โรงเรียนสาธติเปน็สถานศึกษาที่พฒันาบคุคลใหเ้จริญงอก
งามทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปญัญา สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

√ √ √ √ √ √ √ √

27 โรงเรียนเปน็ศูนย์ทดลองงานวจิัยทางการศึกษา √ √ √ √ √ √ √
28 จัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพื่อเปน็การพฒันาผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง
√ √ √ √ √ √ √ √

29 เน้นการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์

รวมเต็มไปด้วยภาพส่ิงต่าง ๆ ได้ชี้ใหเ้หน็ลักษณะเด่นส าคัญ
ที่ค านึงถึงวธิกีารเรียนรู้แบบเด็กๆด้วยการน าเสนอด้วยส่ิงที่
เด็กคุ้นเคยในชีวติอยู่แล้ว

√ √ √ √ √ √ √ √ √

31 แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมจะเน้นใหค้วามสัมพนัธ์
ระหวา่งการอ่านและการเขียนซ่ึงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
ตลอดเวลาผู้อ่านมากจะมีข้อมูลในการเขียนมาก

√ √ √ √ √ √ √ √

32 การศึกษาวอลดอร์ฟ เปน็ส่วนหนึ่งของการเคล่ือนไหวตาม
มนุษย์ปรัชญาเพื่อฟื้นฟวูฒันธรรมใหส้ามารถพฒันามนุษย์
ใหไ้ด้ถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

33 เด็กควรได้มีโอกาสท าส่ิงต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนการกระท า
นั้นซึมลึกลงไปในกายและจิต จนเปน็นิสัย

√ √ √ √ √ √

34 เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ เด็กจะต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่

√ √ √ √ √

35 เด็กมีจิตที่ซึมซาบได้ มนุษย์เรานี้เปน็ผู้ใหก้ารศึกษาแก่ตนเอง
และเปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ าซ่ึงจะซึมซาบข้อมูลจาก
ส่ิงแวดล้อม

√ √ √ √ √ √ √

36 การเตรียมส่ิงแวดล้อม เด็กเรียนได้ดีที่สุดในสภาพการจัด
ส่ิงแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไวอ้ย่างมีจุดมุ่งหมาย

√ √ √ √ √ √ √ √

37 ครู เรียกวา่ ผู้น าทาง หรือผู้อ านวยการสอนจะต้องได้รับการ
ฝึกฝนและอบรมเปน็พเิศษเกี่ยวกับวธิกีารสอนจากศูนย์
ฝึกอบรมครู

√ √ √ √ √ √ √

38 สามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

√ √ √ √ √ √

39 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบหมั่นพฒันาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู
เพยีงพอ

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

40 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธภิาพและเน้นเด็กเปน็ส าคัญ

√ √ √ √ √ √ √ √

41 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความ
สามารถในการบริหารจัดการศึกษา

√ √ √ √ √ √

42 สถานศึกษามีการจัดองค์กรณ์โครงสร้างระบบการ
บริหารงานและพฒันาองค์กรอย่างเปน็ระบบครบวงจร

√ √ √ √ √ √ √ √

43 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษา
เปน็ฐาน

√ √ √ √ √ √ √

44 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ

√ √ √ √ √ √

45 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ใหเ้ด็กพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

√ √ √ √ √

46 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และ
ภมูิปญัญาในทอ้งถิ่น

√ √ √ √ √ √

47 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหวา่งบา้น องค์กรทางศาสนา
สถาบนัทางวชิาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา
วถิีการเรียนรู้ในชุมชน

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

48 โรงเรียนฝึกสอน เปน็โรงเรียนที่ต้ังขึ้น เพื่อใช้เปน็ที่ฝึกสอน
ของนักศึกษาในสถาบนัฝึกหดัครู

√ √ √ √ √

49 โรงเรียนสาธติ เปน็โรงเรียนที่ต้ังขึ้นเพื่อใช้เปน็สถานที่
ส าหรับสาธติการเรียนการสอนใหน้ักศึกษาหรือครูอาจารย์
ได้ศึกษาสังเกตและน าไปใช้เปน็แบบอย่างต่อไป

√ √ √ √ √ √ √ √ √

50 โรงเรียนปฏบิติัการทดลอง เปน็โรงเรียนที่ต้ังขึ้นเพื่อการ
ปฏบิติัการทดลองทางการศึกษาโดยเน้นทางด้านจิตวทิยา
พฒันาการของนักเรียนเปน็หลัก

√ √ √ √ √ √ √

51 โรงเรียนวจิัยและพฒันาเปน็โรงเรียนในมหาวทิยาลัยที่เน้น
การวจิัย และพฒันาการของเด็กนักเรียนเปน็หลัก

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

52 โรงเรียนในมหาวทิยาลัยเปน็โรงเรียนในมหาวทิยาลัยที่เน้น
การสอนนักเรียนใหดี้ที่สุด

√ √ √ √

53 โรงเรียนสาธติมีความส าคัญในการปรับปรุงวชิาชีพครู √ √ √
54 วตัถุประสงค์ของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยยังคงเปน็แหล่ง

ค้นควา้ทดลองและวจิัยทางการศึกษา
√ √ √ √ √ √

55 เปน็สถานที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ผลิต 
พฒันาเยาวชนที่มีคุณภาพแก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

56 ส่งเสริมในการผลิตนักเรียนด้านประชาธปิไตยคุณธรรม 
ศิลปวฒันธรรมเพื่อเปน็ตัวอย่างแก่สังคม

√ √ √ √ √ √ √ √

57 สายการบริหารของโรงเรียนสาธติกับคณะศึกษาศาสตร์
ที่เปน็อยู่มีฐานะเทยีบเทา่ภาควชิา มีศักด์ิและสิทธเิหมือน
ภาควชิาอื่นๆแต่ควรมีความอิสระในการขยายงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

58 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธติ ควรมีหน้าที่ในการเปน็
ที่ปรึกษาเสนอแนะ ใหค้ าปรึกษาในด้านการบริหารกิจการ
ของโรงเรียนสาธติแก่ผู้อ านวยการ

√ √ √ √ √ √ √ √

59 คุณสมบติัของผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติต้องเปน็ผู้สามารถ
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานวชิาการ งานกิจการ
นักเรียนงานบริหารงานงบประมาณ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

60 อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ คือ ควบคุม ดูแลประสานงาน
รับผิดชอบงานทั้งหมดของโรงเรียนเปน็กรรมการคณะ
โดยต าแหน่งปฏบิติังานตามแผนติดตามการประเมินผล
การปฏบิติังานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ

√ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

61 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมในการผลิต ต าราแบบเรียน
เอกสารประกอบการสอน มีโอกาสเข้ารับ การฝึกอบรมดู
งานลาศึกษาต่อ

√ √ √ √ √ √ √ √

62 โรงเรียน ผู้บริหารจะต้องรักษาระดับความน่าเชื่อถือ √ √ √ √ √ √
63 ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองคือความมีชื่อเสียง

ของโรงเรียนความสามารถของครูการจัดการเรียนการสอน 
การอ านวยความสะดวกและการบริการ

√ √ √ √ √ √ √

64 ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนสาธติต้องการ
มีส่วนร่วมในการ บริหารในด้านกิจการนักเรียน

√ √ √ √ √ √ √

65 อาจารย์ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการมากกวา่
เจ้าหน้าที่

√ √ √ √ √

66 งานนโยบายและการวางแผนบริหารงานโดยก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงานโรงเรียนยึดหลักความสอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนเน้นการพฒันาผู้เรียนด้านความรู้คู่คุณธรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √

67 งานวชิาการบริหารงานโดยวเิคราะหแ์ละจัดหลักสูตร
สถานศึกษาตามนโยบายปฏรูิปการศึกษาชาติ จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

68 งานอาคารสถานที่ วางแผนจัดสร้างจัดระบบการใช้สอย
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้และ
ค านึงถึงควาปลอดภยัเปดิบริการแก่ประชาชนตามความ
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √

69 งานสร้างความสัมพนัธช์ุมชน ร่วมมือกับชุมชนในการพฒันา
ผู้เรียนและชุมชนตามโอกาส ตามความเหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √

70 งานบคุลากรบริหารงานโดดยพจิารณาคุณวฒิุ คัดสรร
บคุลากรตามความถนัดและความสามารถสนับสนุน จัดสรร
ตามความเหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √

71 งานธรุการและการเงิน โดยก าหนบคุลากรผู้รับผิดชอบ 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศใหบ้ริการและประสานความ
ร่วมมือกับฝุายต่างๆ

√ √ √ √ √ √ √ √

72 เด็กปฐมวยัควรได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษา
อย่างเปน็ธรรมชาติแบบองค์

√ √ √ √ √ √ √ √ √

73 ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปน็ศูนย์กลางใช้ 6 กิจกรรมหลัก
และหน่วยเปน็กรอบอย่างยืดหยุ่น

√ √ √ √ √ √ √ √

74 การสอนเร่ิมขยายจากการเขียนและอ่านจากส่ิงที่เขียนเปน็
การบรูณาการ การฟงั พดูอ่าน เขียน

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

75 ครูแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับพฒันาการ
ของเด็ก

√ √ √ √ √

76 ครูใช้หรือปรับกิจกรรม ส่ือ และส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยความรู้
จากการถ่ายทอดของผู้บริหารการอบรมดูงาน และการ
สังเกตการสอนในหอ้งทดลองของงานวจิัย

√ √ √ √ √ √ √

77 ด้านนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ได้เหน็ความส าคัญ และเปน็ผู้ริเร่ิมน าการสอนแบบโครงการ
มาใช้ในโรงเรียนโดยเปดิโอกาสใหค้รูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ในการสอนแบบโครงการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

78 การสอนแบบโครงการซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดและ
จุดมุ่งหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

√ √ √ √ √

79 ครูส่วนใหญ่เปดิโอกาสใหเ้ด็กศึกษาหวัเร่ืองที่สนใจอย่างลุ่ม
ลึกโดยยืดหยุ่นเวลาในการด าเนินโครงการตามความสนใจ
ของเด็ก และใหเ้ด็กได้ด าเนินโครงการด้วยตนเองทกุระยะ
ด้วยวธิกีารที่หลากหลาย

√ √ √ √ √ √ √

80 ผู้บริหารโรงเรียนเน้นที่การศึกษาจากบทความ หนังสือ 
งานวจิัยและเอกสารทางวชิาการ

√ √ √ √ √ √ √

215



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

81 ผู้สอนจะใหค้วามส าคัญกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
เน้นการสังเกตเด็กเปน็รายบคุคลใหค้วามส าคัญกับการ
เตรียมส่ิงแวดล้อมใหเ้หมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ได้ดี

√ √ √ √ √ √ √ √

82 ครูมีการรายงานพฤติกรรมและพฒันาการใหผู้้ปกครองทราบ √ √ √ √ √ √

83 เนื่องจากการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธติยึดหลักการบริหาร
ของมหาวทิยาลัย

√ √ √ √ √ √

84 พอ่แม่แสดงบทบาทด้านการอบรมเล้ียงดูด้านการตัดสินใจ 
ด้านการติดต่อส่ือสารกับโรงเรียน

√ √ √ √ √ √

85 ก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาแนวทางการสอบวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ปจัจุบนั

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

86 อาจารย์ทกุคนได้รับมอบหมายการฝึกปฏบิติังานครูของนิสิต √ √ √ √

87 ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์เปน็ไปตามกฏระเบยีบของ
มหาวทิยาลัย มีนโยบายใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผน
งานวชิาการ

√ √ √ √ √ √ √ √

88 สนับสนุนใหโ้รงเรียนเปน็ศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทาง
วชิาการแก่ชุมชน

√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

89 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหพ้นักงานมีความสุขต้องการท างาน
ในสถานประกอบการด้วยการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา
ปฐมวยั

√ √ √ √ √ √

90 ผู้บริหารทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เศรษฐกิจและความ
เปน็อยู่ของพนักงาน

√ √ √ √ √

91 ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของ
พนักงาน

√ √ √ √ √

92 ผู้บริหารสามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยค านึงถึง
ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

93 ผู้บริหารเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองเด็กปฐมวยัมีส่วนร่วมในการ
รับทราบปญัหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั
ในสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √

94 ผู้จัดการฝุายบคุคลเปน็บคุคลส าคัญในการน าเสนอการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการ เพื่อ
เปน็การรักษาพนักงาน

√ √ √ √ √ √

95 ผู้บริหารเปน็ผู้มีวสัิยทศัน์ และส่งเสริมด้านการศึกษา √ √ √ √ √
96 ผุ้บริหารควรมีการส่ือสาร ใหก้ารสนับสนุนภาครัฐในด้าน

ของการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยั
√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

97 สถานประกอบการยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ ปรัชญา
การศึกษาพฒันาการเด็กปฐมวยัและบริบทของสถานศึกษา
ในสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √

98 สถานประกอบการยึดหลักกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธขิอง
สถานประกอบการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศูนย์การเรียน

√ √ √ √ √ √

99 ผู้บริหารมีการมอบหมายใหผู้้จัดการฝุายมีการนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัเพื่อความเข้าใจ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
นโยบายของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

100 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเปน็แหล่งร่วม
ผลิตและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการเจริญวยัอย่างมี
ประสิทธภิาพ

√ √ √ √ √ √ √ √

101 ผู้บริหารเปน็ผู้อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวยัในสถานประกอบการ

√ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

102 ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ผู้ปกครองกับเด็กปฐมวยั และฝุายบริหารของสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √

103 ผู้บริหารเปน็ผู้สร้างแรงบนัดาลใจใหพ้นักงานปฏบิติังานให้
บรรลุวสัิยทศัน์ของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

104 ผู้บริหารเปน็ผู้น าการส่งเสริม และกระตุ้นใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

105 ผู้จัดการฝุายมีผลงานวจิัยทางการศึกษระดับปฐมวยัในสถาน
ประกอบการเพื่อใช้ในการปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิ่งขึ้น

√ √ √

106 ผู้บริหารสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาล
และประเพณีเพื่อใหผู้้จัดการครู ผู้ปกครองและเด็กปฐมวยั
ได้มีส่วนร่วม

√ √ √ √ √ √ √

107 ผู้บริหารจัดท าส่ือสารสายสัมพนัธร์ะหวา่งสถานประกอบการ
เพื่อเปน็การแลกเปล่ียนความรู้

√ √ √ √

108 สถานประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
เชิญผู้มีความเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวฒิุ ด้านการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวยั

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

109 การจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเปน็การ
เชื่อมโลกการศึกษากับการท างาน

√ √ √ √ √ √ √

110 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อเปน็การ
สนับสนุนด้านการศึกษาและแรงงาน

√ √ √ √ √ √

111 ผู้บริหารสถานประกอบการยึดหลักพระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงาน ส่งเสริมแรงงานสตรีที่มีบตุร

√ √ √ √ √ √ √

112 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการมีประเมินผล
ภายในและภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.

√ √ √ √ √ √ √ √

113 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการควรได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเปน็การพฒันาด้านการศึกษา

√ √ √ √ √ √ √

114 ผู้บริหารและบคุคลากรในสถานประกอบการพนักงานควร
ความสัมพนัธท์างสังคม และเปน็ที่ยอมรับของบคุคลทั่วไป

√ √ √ √ √ √ √

115 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยั ในสถานประกอบการ
เปน็ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมโดยบรูณาการใน
กิจกรรมทกุกิจกรรมของศูนย์การเรียน

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

116 ขอบข่ายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัในสถานประกอบการ
ยึดหลักตามพนัธกิจของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √ √ √ √

117 การจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการหรือ
ศูนย์การเรียนมึความเปน็ศูนย์การเรียนอัจฉริยะ คือ
มีความสามารถเปน็เลิศ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

118 มีกฏเกณฑ์ใช้บงัคับโดยเฉพาะในศูนย์การเรียนระดับปฐมวยั √ √ √ √
119 ผู้ปกครองเปน็ส่วนหนึ่งในการก าหนดทศิทางและหลักเกณฑ์

ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยั
√ √ √ √ √ √ √

120 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ พฒันา
ศักยภาพทางการคิดและการสร้างวนิัยในตนเอง

√ √ √ √ √ √ √

121 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน

√ √ √ √ √ √ √ √ √

122 การสังเกตเด็กขณะที่เด็กเรียน ไตร่ตรองความเจริญก้าวหน้า
และปญัหาของเด็กหลักการสอนและก่อนสอน การท างาน
กับพอ่แม่เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจกันและกันในฐานะผู้ร่วมกรุย
ทางชีวติใหแ้ก่เด็ก

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

123 ควรจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

√ √ √ √ √ √ √ √

124 ควรสร้างเสริมความรู้สึกของความเปน็เจ้าขององค์กรร่วมกัน
ใหเ้กิดแก่บคุคล

√ √ √ √ √ √ √ √

125 ควรสร้างสรรค์วฒันธรรมการท างานที่มีมาตรฐานสูง √ √ √ √ √ √ √ √
126 ควรต้ังความคาดหวงัสูงส าหรับทกุฝุาย √ √ √
127 ควรมีระบบฐานข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนโดยละเอียดและ

ต่อเนื่องไปในทกุระดับชั้น
√ √ √ √

128 ควรมีการรายงานความก้าวหน้าทางวชิาการของนักเรียนให้
ผู้ปกครองสร้างอย่างสม่ าเสมอ

√ √ √ √ √ √

129 ควรมีเส้นทางการพฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการ
ของอาจารย์ที่เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √

130 ควรเน้นใหผู้้เรียนรู้สิทธหิน้าที่และเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่ผู้เรียนแต่ละคน

√ √ √ √ √

131 จัดสภาพแวดล้อมที่เปน็ระเบยีบและปลอดภยั และไม่เปน็
ปญัหาอุปสรรคส าหรับการเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

132 พนัธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน คือ บคุลากรมีส่วนร่วม
ในภาระผูกพนัของเปาูหมายการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้

√ √ √ √ √ √ √ √ √

133 มีภาวะผู้น าทางวชิาการโดยผู้บริหารควรมี ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้คุณลักษณะของงานวชิาการที่มีประสิทธผิล

√ √ √ √ √ √ √ √ √

134 มีบรรยากาศของความมุ่งหวงัสูง โดยการที่ครูสามารถ
แสดงออกถึงความรอบรู้ต่างๆ

√ √ √ √ √ √

135 มีความทุ่มเทการท างาน ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √ √

136 ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อน าผลมาปรับปรุงต่อไป

√ √ √ √ √ √ √ √

137 สร้างความสัมพนัธเ์ชิงบวกกับผู้ปกครอง √ √ √ √ √ √ √
138 จัดการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด √ √ √ √ √

139 เร่งพฒันาใหเ้ด็กมีความรู้ ทกัษะ เจตคติ คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของสังคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

140 ปรับปรุงประสิทธภิาพการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

141 ปรับปรุงการบริหาร และการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
และสนับสนุนการค้นควา้วจิัยน านวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียน

√ √ √ √ √ √ √

142 พฒันาบคุลากรใหเ้พิ่มพนูความรู้ความสามารถในการ
ปฏบิติังานพร้อมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติ

√ √ √ √ √ √

143 เปน็ผู้น าด้านการเรียนการสอนการจัดการศึกษาใหก้ับ
เยาวชน เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √

144 ผู้เรียนใหท้นัสมัย และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในยุคเทคโนโลยี และสารสนเทศ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

145 โรงเรียนสาธติเปน็ผู้น าด้านการศึกษา ระดับปฐมวยัจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา

√ √ √ √ √ √ √

146 เปน็สถานที่ปฏบิติัการเพื่อฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของนัก
ศึกษาศาสตร์

√ √ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

147 มุ่งผลิตและพฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม
คุณสมบติัของนักเรียนโรงเรียนสาธติที่มีความรู้เปน็คนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

148 สนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้เรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง
ใหม้ีความเปน็เลิศ ทั้งด้านวชิาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี
สุนทรียภาพและเทคโนโลยี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

149 ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม √ √ √ √ √ √ √
150 การบริหารงานฝุายวชิาการ คือ งานหลักสูตรการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั
√ √ √ √ √ √ √

151 การบริหารงานฝุายส่งเสริมวชิาการ คือ งานทะเบยีนประวติั
นักเรียนการวดั และประเมินผลผู้เรียน การวจิัยในชั้นเรียน
ของครู

√ √ √ √ √ √

152 การบริหารกิจการนักเรียน คือ การอนามัยสุขภาพ
โภชนาการ การฉีดวคัซีน

√ √ √ √

153 รักและรู้จักตนเอง พยายามปรับปรุงข้อ บกพร่องของตนเอง
มีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมสามารถ
พึ่งตนเองได้

√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้งกับปัจจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่) (ตอ่)

154 เข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธเิสรีภาพของผู้อื่น มีมนุษยสัมพนัธ์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

√ √ √ √ √ √ √ √

155 จัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพื่อเปน็การพฒันาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง

√ √ √ √ √ √
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  จากตารางที่ 1 จ านวน 251 ข้อ และตารางที่ 2 จ านวน 155 ข้อ ปัจจัยที่สังเกตได้จาก
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ พบว่า 
ตัวแปรของปัจจัยที่สังเกตได้ (observed variable) จ านวนทั้งสิ้น 406 ข้อ  
  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร       
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จ านวน 11 คน ซ่ึงได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง      
ตามเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติ คือ ตามตารางท่ี 3 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

1 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหพ้นักงาน มีความสุข ต้องการท างานในสถานประกอบการด้วยการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาปฐมวยั √ √ √ √

2 ผู้บริหารทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เศรษฐกิจ และความเปน็อยู่ของพนักงาน √ √ √ √
3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธติควรมีหน้าที่ในการเปน็ที่ปรึกษาเสนอแนะใหค้ าปรึกษาในด้านการบริหารกิจการ √ √ √ √ √ √ √

4 ผู้บริหารสามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยค านึงถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ √ √ √ √ √
5 ผู้บริหารเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองเด็กปฐมวยั มีส่วนร่วมในการรับทราบปญัหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั

ในสถานประกอบการ
√ √ √ √ √

6 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลเปน็บคุคลส าคัญในการน าเสนอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเพื่อเปน็การ
รักษาพนักงาน

√ √

7 ผู้บริหารเปน็ผู้มีวสัิยทศัน์ และส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์ของเด็กในสถานประกอบการ และประเทศชาติอย่างแทจ้ริง √ √ √ √

8 ผู้บริหารควรมีการส่ือสาร ใหก้ารสนับสนุนภาครัฐในด้านของการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั √ √ √ √ √
9 หวัหน้าคนงานมีส่วนส าคัญในการประสานงานกับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั √ √ √ √
10 สถานประกอบการยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ ปรัชญาการศึกษา 

พฒันาการเด็กปฐมวยัและบริบทของสถานศึกษาในสถานประกอบการ
√ √ √ √

11 สถานประกอบการยึดหลักกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธขิองสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน √ √ √ √ √ √

12 ผู้บริหารมีการมอบหมายใหผู้้จัดการฝ่าย มีการนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวยัเพื่อความเข้าใจใหค้วามรู้เกี่ยวกับนโยบายของ
สถานประกอบการ

√ √ √ √

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ

รายการข้อที่
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเปน็แหล่งร่วมผลิตและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการเจริญวยัอย่างมีประสิทธภิาพ
เพื่อเปน็สวสัดิการใหก้ับผู้ปกครองของเด็กในสถานประกอบการ

√ √ √ √

14 ผู้บริหารเปน็ผู้อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัในสถานประกอบการ √ √ √ √
15 ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งผู้ปกครองกับเด็กปฐมวยัและฝ่ายบริหารของสถานประกอบการ √ √ √ √

16 ผู้บริหารเปน็ผู้สร้างแรงบนัดาลใจใหพ้นักงานปฏบิติังานใหบ้รรลุวสัิยทศัน์ของสถานประกอบการ √ √ √
17 ผู้บริหารเปน็ผู้น าการส่งเสริม และกระตุ้นใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสถานประกอบการ √ √ √ √ √
18 ผู้จัดการฝ่ายมีผลงานวจิัยทางการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเพื่อใช้ในการปรับปรุงพฒันาการศึกษาในสถาน

ประกอบการใหดี้ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
√ √ √ √ √

19 ผู้บริหารสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีเพื่อใหผู้้จัดการ ครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวยั
ได้มีส่วนร่วม

√ √ √ √ √ √

20 ผู้บริหารจัดท าส่ือสารสายสัมพนัธร์ะหวา่งสถานประกอบการเพื่อเปน็การแลกเปล่ียนความรู้ และสร้างความเชื่อมั่นใหก้ับ
ผู้ปกครองของเด็ก

√ √ √ √ √ √
21 ผู้บริหารแสดงความชื่นชมทมีงานในความสามารถหรือผลงานในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการ √ √ √ √

22 ผู้บริหารสถานประกอบการเปดิโอกาสใหผู้้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวฒิุเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
อย่างต่อเนื่อง

√ √ √ √ √

23 สถานประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวฒิุ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวยั

√ √ √ √ √ √

24 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเปน็การเชื่อมโลกการศึกษากับการท างาน √ √ √ √ √

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

229



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

25 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อเปน็การสนับสนุนด้านการศึกษาและสังคม √ √ √ √ √ √
26 ผู้บริหารสถานประกอบการยึดหลักพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานส่งเสริมแรงงานสตรีที่มีบตุร √ √ √ √ √
27 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการมีประเมินผลภายในและภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา
√ √ √ √ √

28 การศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการควรได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเปน็การพฒันาด้านการศึกษา √ √ √ √ √
29 ผู้บริหารและบคุคลากรในสถานประกอบการพนักงาน ควรความสัมพนัธท์างสังคมและเปน็ที่ยอมรับของบคุคลทั่วไป √ √ √ √ √ √

30 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการเปน็ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมโดยบรูณาการใน
กิจกรรม
ทกุกิจกรรมของศูนย์การเรียน

√ √ √ √ √ √

31 ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กปฐมวยัในสถาน
ประกอบการ

√ √ √ √

32 ผู้บริหารมีระบบส่ือสารที่มีประสิทธภิาพไวใ้นองค์การ มีการส่งเสริม และโน้มน้าวจิตใจใหค้นสามารถปฏบิติังานอย่างดีและ
มีการก าหนดเปา้หมายในการปฏบิติังานไวอ้ย่างชัดเจน

√ √ √ √ √ √ √

33 ขอบข่ายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัในสถานประกอบการยึดหลักตามพนัธกิจของสถานประกอบการ √ √ √
34 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในสถานประกอบการ หรือศูนย์การเรียนมึความเปน็ศูนย์การเรียนอัจฉริยะต้องก าหนด

คุณสมบติัของเด็กที่จะเข้ารับการศึกษา
√ √ √ √ √

35 มีกฏเกณฑ์ใช้บงัคับโดยเฉพาะในศูนย์การเรียนระดับปฐมวยั √ √

230



ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

36 ผู้บริหารศูนย์การเรียน ครู เจ้าหน้าที่ทกุคนต้องมีศักยภาพสูงในการอบรมเล้ียงดูเด็กใหค้วามอบอุ่นและทนุถนอมนักเรียน 
เพื่อช่วยใหน้ักเรียนแต่ละคนได้รับการส่งเสริมพฒันาการ

√ √ √ √ √

37 ผู้ปกครองเปน็ส่วนหนึ่งในการก าหนดทศิทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยั √ √ √ √ √ √ √
38 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ พฒันาศักยภาพทางการคิด และการสร้างวนิัยโดยลงมือปฏบิติัที่จริงจัง √ √ √ √ √

39 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน √ √
40 การสังเกตเด็กขณะที่เด็กเรียน ไตร่ตรองความเจริญก้าวหน้าและปญัหาของเด็กหลักการสอนและก่อนสอนการท างาน

กับพอ่แม่เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจกันและกันในฐานะผู้ร่วมกรุย
√ √ √ √ √

41 การร่วมมือของสมาชิกหรือผู้รักษาราชการแทนในสถานศึกษา √ √ √ √ √
42 โรงเรียนสาธติ เปน็โรงเรียนที่ต้ังขึ้นเพื่อใช้เปน็สถานที่ส าหรับสาธติการเรียนการสอนใหน้ักศึกษาหรือครู อาจารย์ได้ศึกษา

สังเกตและน าไปใช้เปน็แบบอย่างต่อไป
√ √ √ √ √

43 ด าเนินงานด้านการติดต่อส่ือสารระหวา่งครูผู้สอนและนักเรียนใหม้ากที่สุด √ √ √ √ √
44 การคิดนอกกรอบท าใหเ้ด็กมีแนวความคิดใหม่ๆ ที่จะพฒันาการเรียนรู้ √ √ √ √ √
45 การมีไหวพริบในการเข้าสังคมกับความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล √
46 ใหค้วามสนใจในการพฒันาบคุลิกลักษณะในเร่ืองผลสัมฤทธิท์างการศึกษาส าหรับการด าเนินชีวติของเด็กในสถานประกอบการ √ √ √ √ √
47 มีการเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวติโรงเรียนสาธติเปน็ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่มีนักเรียนซ่ึงมาจากพื้นฐานที่หลากหลาย √ √ √ √

48 โรงเรียนสาธติต้องการที่จะใหม้ีประสบการณ์เพื่อที่จะเกิดความพงึพอใจกับอนาคตของเด็กและครอบครัวที่มาเยี่ยมโรงเรียน √ √ √ √ √

49 พฒันาปรับปรุงตารางส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ด าเนินการพฒันากิจกรรมใหม้ีความหลากหลาย √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

50 จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญมีการศึกษาที่ค านึงถึงความหลากหลายของชุมชน วเิคราะหผู้์เรียนตามความ
ต้องการของเด็กแต่ละคนตามขั้นพฒันาการตามความสนใจ

√ √ √ √ √

51 รับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน และพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวติ √ √ √ √
52 นักเรียนต้องมีการเรียนรู้เพื่อการเล่นและเล่นเพื่อเรียนรู้ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของหอ้งเรียน ต้องเปดิโอกาสใหเ้ด็ก

ได้มีการอ่านเรียนรู้ศิลปะการเล่นเกม และดนตรี
√ √ √ √ √

53 โรงเรียนสาธติปฐมวยั เปน็ส่วนหนึ่งในการบริหารงานของภาควชิาการศึกษาปฐมวยัของวทิยาลัย √ √
54 เพื่อเปน็โรงเรียนสาธติในการบริการนักศึกษาได้ศึกษาสังเกตและเรียนรู้ฝึกประสบการณ์เพื่อที่จะก้าวสู่ความเปน็ครูของ

นักเรียนระดับปฐมวยั
√ √ √ √

55 ผู้บริหารเปน็ผู้มีวสัิยทศัน์ และส่งเสริมด้านการศึกษาใหก้ับบคุลากรในสถานศึกษา √ √ √ √ √
56 ครู เจ้าหน้าที่ทกุคนต้องมีศักยภาพสูงในการอบรมเล้ียงดูเด็กใหค้วามอบอุ่นและทะนุถนอมนักเรียนเพื่อช่วยใหน้ักเรียนแต่ละ

คนได้รับการส่งเสริมพฒันาการ
√ √ √ √ √ √

57 โรงเรียนสาธติปฐมวยัของวทิยาลัย ได้รับการรับรองจากสถาบนัการศึกษาปฐมวยันานาชาติ √ √ √ √
58 จัดส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภยั ส่งเสริมสุขภาพจัดบริการทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมและเพยีงพอส าหรับเด็กด าเนินงานและ

จัดระบบการประเมินผลพฒันาการที่เหมาะสม
√ √ √ √ √

59 โรงเรียนสาธติปฐมวยัอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพฒันามนุษย์ และการศึกษาส าหรับครอบครัว √ √ √ √ √
60 การบริการ จัดบริการตามความต้องการของนักเรียนและของครอบครัว ทั้งเต็มเวลา 1 วนั และคร่ึงวนั √ √ √ √ √
61 ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์เปน็ไปตามกฏระเบยีบของมหาวทิยาลัยมีนโยบายใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

วชิาการ
√ √ √ √ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

62 สนับสนุนใหโ้รงเรียนเปน็ศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง √ √
63 ผู้บริหารเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองเด็กปฐมวยัมีส่วนร่วมในการรับทราบปญัหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัใน

สถานประกอบการ
√ √ √ √

64 มีการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการแบบไทยๆ โดยไม่มี
การเรียนแบบจากต่างประเทศ

√ √ √

65 การประเมินผลการเรียนการสอนเปน็ส่วนหนึ่งของการประเมินพฒันาการของผู้เรียนตามหลักสูตรกระบวนการประเมินผล √ √ √ √ √

66 เด็กควรได้มีโอกาสท าส่ิงต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนการกระท านั้นซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเปน็นิสัย √ √ √ √ √
67 การจัดการบรรยากาศภายในหอ้งเรียนอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนจึงเปน็องค์ประกอบส าคัญของการศึกษา √ √ √ √

68 เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ √ √ √ √
69 เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการที่เด็กมีอิสระในส่ิงแวดล้อมที่จัดเตรียม เอาไวอ้ย่างสมบรูณ์ √ √ √ √ √
70 ครู เรียกวา่ ผู้น าทาง หรือผู้อ านวยการสอนจะต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมเปน็พเิศษเกี่ยวกับวธิกีารสอนจากศูนย์ฝึกอบรม

ครู
√ √

71 สามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต √ √ √
72 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปญัหาและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ √ √ √ √ √
73 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพฒันาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู

เพยีงพอ
√ √ √

74 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และเน้นเด็กเปน็ส าคัญ √ √
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ข้อที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในสถานประกอบการ (ตอ่)

75 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความ สามารถในการบริหารจัดการศึกษา √ √ √
76 ก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาแนวทางการสอบวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับภาพการณ์ปจัจุบนั √ √ √ √ √ √

77 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหวา่งบา้นองค์กรทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา √ √ √ √ √
78 ไม่มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนใหจ้ัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กปฐมวยัในสถานประกอบการ √ √ √

79 ผู้ปกครองที่เปน็ผู้หญิงจะมีบทบาทมากในการดูแลเด็กในสถานประกอบการ √ √ √
80 การศึกษาในสถานประกอบการเปน็การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซ่ึงปฏบิติังานในสถานประกอบการ √ √
81 ผู้บริหารต้องท าตัวเสมือนผู้ปกครองของเด็กในสถานประกอบการเพื่อดูแลเด็ก √ √ √
82 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัในสถานประกอบการรัฐควรสนับสนุนในการน าไปเปน็ค่าใช้จ่ายในการลดหย่อน

ภาษี
การด าเนินธรุกิจของสถานประกอบการ

√ √ √ √ √
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  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จ านวน 11 ท่าน ได้ตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) 
จ านวน 82 ข้อ และผู้วิจัยน าตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 3 ส่วน คือ จากตารางที่ 1 จ านวน 251 ข้อ ตารางที่ 2 
จ านวน 155 ข้อ และตารางที่ 3 จ านวน 82 ข้อ มารวมกันเพ่ือพัฒนาเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้    
ได้ตัวแปรปัจจัยที่สังเกตได้ (observed variable) ทั้งสิ้น 120 ข้อ 
  1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากสถานประกอบการ จ านวน 240 แห่งๆ ละ  
2 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการและฝ่ายบุคคล 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 480 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน      
ในต าแหน่งปัจจุบัน และต าแหน่งปัจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

1 
 
 

เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
373 
107 

 
77.70  
22.30 

รวม 480 100.00 
2 

 
 

อายุ 
 - ไม่เกิน 30 ปี 
 - 30 - 40 ปี 
 - 41 - 50 ปี 
 - 51 ปี ขึ้นไป  

 
12 
143 
253 
72 

 
2.50 
29.78 
52.72 
15.00 

รวม 480 100.00 
3 

 
 

ระดับการศึกษา 
 - ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 - ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโท 
 - ปริญญาเอก 

 
- 

428 
52 
- 

 
- 

89.17 
10.83 

- 
รวม 480 100.00 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

4 
 
 

ประสบการณ์ท างานในต าแหนง่
ปัจจุบัน 
 - ไม่เกิน 5 ปี 
 - 6 - 10 ปี 
 - 11 - 15 ปี 
 - 15 ปีขึ้นไป 

 
 

51 
107 
276 
46 

 
 

10.62 
22.30 
57.50 
9.58 

รวม 480 100.00 
5 

 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 - ฝ่ายบริหาร 
 - ฝ่ายบุคคล 

 
240 
240 

 
50 
50 

รวม 480 100.00 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 480 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 เพศหญิง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ด้านอายุ 
พบว่า ส่วนใหญ่อายุ  41 - 50 ปี มีมากที่สุด จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 52.72 น้อยที่สุดอายุไม่เกิน 
30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีมากที่สุด 
จ านวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 89.17 และน้อยที่สุด คือ ปริญญาโท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.83 ด้านประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงาน 11-15 ปี   
จ านวน 276 คน มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.50 และน้อยที่สุด คือ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.58 ด้านต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเป็นฝ่ายบริหาร จ านวน 240 คน และ
ฝ่ายบุคคล จ านวน 240 คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้ง 2 ฝ่าย 
  1.3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
  ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์มัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร          
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม 
          (n = 240) 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความส าคัญ 
ของปัจจัย 

1 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความสุข
ต้องการท างานในสถานประกอบการด้วยการ
จัดสวัสดิการด้านการศึกษาปฐมวัยให้กับบุตร
ของพนักงาน 

4.76 0.31 มาก 

2 สถานศึกษาในสถานประกอบการควรมีการจัด
การศึกษาครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ 

4.68 0.45 มาก 

3 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อความต้องการ        
ขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน        
ในสถานประกอบการ 

4.55 0.42 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
โดยค านึงถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการ 

4.69 0.45 มาก 

5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
มีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานประกอบการ 

4.25 0.39 มาก 

6 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นบุคคลส าคัญในการ
น าเสนอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากร 
ในสถานประกอบการ 

4.76 0.49 มาก 

7 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และส่งเสริมด้าน
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

4.67 0.44 มาก 

8 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนภาครัฐในด้านของ
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

4.56 0.35 มาก 

9 หัวหน้าคนงานมีส่วนส าคัญในการประสานงาน
กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

4.62 0.40 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร         
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความส าคัญ 
ของปัจจัย 

10 สถานประกอบการยึดหลักการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

4.53 0.32 มาก 

11 สถานประกอบการยึดหลักกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรของพนักงานในสถาน
ประกอบการ 

4.75 0.38 มาก 

12 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน เพ่ือช่วยกันพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

4.54 0.35 มาก 

13 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็น
แหล่งร่วมผลิตและสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการ
เจริญวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.65 0.40 มาก 

14 ผู้บริหารเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ 

4.66 0.41 มาก 

15 ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัยและฝ่ายบริหาร
ของสถานประกอบการ 

4.60 0.38 มาก 

16 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ บ ร รลุ วิ สั ยทั ศน์ ของสถาน
ประกอบการ 

4.62 0.42 มาก 

17 ผู้บริหารเป็นผู้น าการส่งเสริม และกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานประกอบการ 

4.67 0.43 มาก 

18 ผู้บริหารสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรม
ตามเทศกาลและประเพณีเ พ่ือให้ผู้จัดการ       
ครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วม 

4.68 0.45 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร        
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความส าคัญ 
ของปัจจัย 

19 ผู้บริหารจัดท าช่องทางสายสัมพันธ์ระหว่าง  
บุคลากรในสถานประกอบการเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.74 0.39 มาก 

20 ผู้บริหารแสดงความชื่นชมทีมงานในความสามารถ
หรือผลงานในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 

4.64 0.44 มาก 

21 ผู้บริหารสถานประกอบการเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

4.69 0.37 มาก 

22 สถานประกอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สถานศึ กษาโดยเชิ ญผู้ มี ความเชี่ ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

4.77 0.40 มาก 

23 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาของบุตร
บุคลากรกับการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกัน 

4.67 0.34 มาก 

24 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา 

4.58 0.32 มาก 

25 ผู้บริหารสถานประกอบการยึดหลักพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานส่งเสริมแรงงานสตรีที่มีบุตร 

4.59 0.33 มาก 

26 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมี
ประเมินผลจากภายในและภายนอกตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.64 0.40 มาก 

27 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการควร
ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือใน
การพัฒนาด้ านการศึกษาและรั ฐบาลควร
พิ จ า รณาลด หย่ อนค่ า ภ า ษี ใ ห้ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ 

4.67 0.42 มาก 

 



240 
 

  

ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร      
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

28 ผู้บริหารและบุคคลากรในสถานประกอบการ 
พนักงานควรสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

4.71 0.36 มาก 

29 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเป็นส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยบูรณาการในกิจกรรมทุกกิจกรรม
ของศูนย์การเรียน 

4.76 0.40 มาก 

30 ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านความอยู่รอด
ของพนักงานรวมถึงบุตรของพนักงานในสถาน
ประกอบการ 

4.72 0.37 มาก 

31 ผู้บริหารมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้
ในองค์การมีการส่งเสริม และโน้มน้าวจิตใจให้
พนักงานปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีโดยให้การ
สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 

4.68 0.36 มาก 

32 ขอบข่ายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย        
ในสถานประกอบการยึดหลักตามพันธกิจของ
สถานประกอบการ 

4.61 0.35 มาก 

33 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมุ่งให้บุตรหลานของบุคลากรได้รับ
การศึกษา  โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล 

4.72 0.38 มาก 

34 มีกฎเกณฑ์ใช้บังคับโดยเฉพาะในศูนย์การเรียน
ระดับปฐมวัย 

4.77 0.39 มาก 

35 ผู้บริหารศูนย์การเรียน ครู เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง
มีศักยภาพสูงในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้ความ
อบอุ่นและทะนุถนอมนักเรียนเ พ่ือช่วยให้
นักเรียนแต่ละคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 

4.66 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร      
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ

ของ 
ปัจจัย 

36 ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดทิศทางและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

4.71 0.40 มาก 

37 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิด และการ
สร้างวินัยในตนเอง 

4.67 0.42 มาก 

38 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4.64 0.34 มาก 

39 ผู้บริหารมีการสัง เกตเด็กขณะที่ เด็กเรียน 
พิจารณาความเจริญก้าวหน้าและปัญหาของเด็ก 
ก่อนการสอนและหลังการสอนโดยการร่วมกัน
กับผู้ปกครองของเด็ก 

4.72 0.38 มาก 

40 ความร่วมมือของสมาชิกในสถานประกอบการ
ในมาซึ่งความส าเร็จในการศึกษาของเด็ก 
ในสถานประกอบการ 

4.78 0.38 มาก 

41 สถานประกอบการมีการวางโครงสร้างการจัด
การศึกษาในแต่ละภาคเรียน 

4.69 0.41 มาก 

42 มีการด าเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ครูผู้สอนและนักเรียนให้มากที่สุด 

4.67 0.39 มาก 

43 การคิดนอกกรอบท าให้เด็กมีแนวความคิดใหม่ๆ 
ที่จะเรียนรู้ 

4.62 0.43 มาก 

44 ให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลิกลักษณะ 
ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาส าหรับ 
การด าเนินชีวิตของเด็กในสถานประกอบการ 

4.70 0.46 มาก 

45 มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต
ในโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งมาจากพ้ืนฐาน
ที่แตกต่างกัน 

4.71 0.47 มาก 

46 มีการพัฒนาปรับปรุงตารางส าหรับการเรียนรู้
ของนักเรียน ด าเนินการพัฒนากิจกรรมให้มี
ความหลากหลาย 

4.62 0.34 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร        
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

47 จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการศึกษาที่ค านึงถึงความหลากหลายของ
ชุมชน วิเคราะห์ผู้เรียนตามความต้องการของ
เด็กแต่ละคนตามขั้นพัฒนาการตามความสนใจ 

4.70 0.39 มาก 

48 เน้นให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และชุมชน และมีการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.60 0.36 มาก 

49 นักเรียนต้องมีการเรียนรู้เพ่ือการเล่นและเล่น
เพ่ือเรียนรู้ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการอ่าน
เรียนรู้ศิลปะการเล่นเกม และดนตรี 

4.77 0.34 มาก 

50 ครู เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีศักยภาพสูงในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กให้ความอบอุ่นและทะนุถนอม
นักเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

4.67 0.38 มาก 

51 จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ
จัดบริการทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับเด็กด าเนินงานและจัดระบบ
การประเมินผลพัฒนาการที่เหมาะสม 

4.61 0.37 มาก 

52 มีการจัดบริการตามความต้องการของนักเรียน
และของครอบครัว ทั้งเรียนเต็มเวลา 1 วันและ
ครึ่งวัน 

4.63 0.34 มาก 

53 มีการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

4.68 0.40 มาก 

54 การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนตาม
หลักสูตรกระบวนการประเมินผล 

4.74 0.35 มาก 

55 เด็กนักเรียนควรได้มีโอกาสท าสิ่งต่างๆ ซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าจนการกระท านั้นซึมลึกลงไปในจิตจน
เป็นนิสัย 

4.68 0.44 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

56 การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารเรียน
และบริเวณโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การศึกษา 

4.71 0.42 มาก 

57 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานประกอบการรัฐควรสนับสนุนในการน าไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีการด าเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการ 

4.66 0.42 มาก 

58 เด็กนักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการที่
เด็กมีอิสระในสภาพแวดล้อมที่ได้จัดเตรียมไว้
อย่างสมบูรณ์ 

4.58 0.46 มาก 

59 ครู เรียกว่า ผู้น าทาง หรือผู้อ านวยการสอน
จะต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับวิธีการสอนจากศูนย์ฝึกอบรมครู 

4.68 0.38 มาก 

60 เด็กนักเรียนสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 

4.70 0.34 มาก 

61 ครู มี คุ ณธ รรม  จริ ย ธร รม  มี วุ ฒิ /ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีจ านวนครู 
ที่เพียงพอ 

4.75 0.39 มาก 

62 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

4.72 0.36 มาก 

63 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

4.64 0.44 มาก 

64 สถานประกอบการมีการบริหารและจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.65 0.40 มาก 

65 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

4.68 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

66 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

4.60 0.34 มาก 

67 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการ
เรี ยนรู้ และ      ภู มิ ปั ญญาในท้ องถิ่ นมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4.75 0.39 มาก 

68 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กร
ภาครัฐ และเอกชนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4.71 0.37 มาก 

69 ส่ งเสริมในการผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป็นตัวอย่าง
แก่สังคม 

4.76 0.34 มาก 

70 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.72 0.38 มาก 

71 คุณสมบัติของผู้อ านวยการโรงเรียนในสถาน
ประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
บริหารงานด้ านต่ างๆ ได้ เป็นอย่ างดี และ           
มีประสิทธิภาพ 

4.71 0.35 มาก 

72 ครู  ควรได้มี โอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาภายนอกสถาน
ประกอบการเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.74 0.38 มาก 

73 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง คือ 
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ความสามารถของ
ครู การจัดการเรียนการสอน การอ านวยความ
สะดวกและการบริการ 

4.66 0.35 มาก 

74 สถานศึกษาในสถานประกอบการ ควรมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ ควบคู่ไป
กับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 

4.68 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

75 สถานศึกษา ควรดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนห่างไกล
จากยาเสพติดทุกชนิด 

4.74 0.39 มาก 

76 ครู ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
มากกว่าเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ในสถานประกอบการ 

4.72 0.37 มาก 

77 สถานศึกษาในสถานประกอบการ จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.69 0.42 มาก 

78 งานบุคลากรบริหารงานโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
พิจารณาคัดสรรบุคลากรตามความถนัดและ
ความสามารถของบุคลากร 

4.64 0.38 มาก 

79 จัดให้มีการนิ เทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
การศึกษาในสถานประกอบการ 

4.71 0.43 มาก 

80 จัดให้มีระบบการแนะแนวทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพให้กับนักเรียนในสถานประกอบการ 

4.74 0.34 มาก 

81 จัดท าและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

4.64 0.37 มาก 

82 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.69 0.42 มาก 

83 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ให้แก่
นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง ตลอดจน
ครผูู้สอนในสถานศึกษา 

4.71 0.35 มาก 

84 มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาพัฒนางาน
ฝ่ายต่าง ๆ 

4.66 0.42 มาก 

85 จัดระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.73 0.33 มาก 

86 ผู้บริหารต้องท าตัวเสมือนเป็นผู้ปกครองของ
เด็ก ในสถานประกอบการ 

4.71 0.39 มาก 

87 ครู ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

4.67 0.37 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

88 ครูมีการรายงานพฤติกรรมและพัฒนาการของ
เด็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.63 0.40 มาก 

89 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

4.66 0.34 มาก 

90 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย      
มีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ 

4.69 0.41 มาก 

91 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  และส่งเสริมด้าน
การศึกษาให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.75 0.35 มาก 

92 ผู้บริหารควรมีการสื่อสาร ให้การสนับสนุน
ภาครัฐในด้านของการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

4.73 0.42 มาก 

93 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเป็นการเชื่อมโลกการศึกษากับการ
ท างานของผู้ปกครองเข้าด้วยกัน 

4.60 0.38 มาก 

94 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐ     
เพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติ 

4.65 0.35 มาก 

95 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

4.74 0.36 มาก 

96 ผู้บริหารในสถานประกอบการมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินการอ่ืน ๆ 
เกี่ ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 

4.66 0.38 มาก 

97 ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง
คณะกรรมการการศึกษาในสถานประกอบการ 
รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 

4.64 0.36 มาก 

98 สถานศึกษามีระบบการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 
และมีการบ่มเพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ 

4.75 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

99 สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

4.69 0.40 มาก 

100 สถานศึกษามี ระบบการนิ เทศติดตามและ        
ให้ค าปรึกษาด้านการสอนแก่ครูอย่างใกล้ชิด 

4.78 0.33 มาก 

101 สถานศึกษาควรสร้างเสริมความรู้สึกของความ
เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันให้เกิดแก่บุคลากรใน
สถานประกอบการ 

4.63 0.41 มาก 

102 สถานศึกษาควรมีระบบฐานข้อมูลของผู้เรียนแต่
ละคน โดยละเอียดและต่อเนื่องไปในทุกระดับชั้น 

4.61 0.36 มาก 

103 สถานประกอบการควรมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาอย่างมีทิศทางและ          
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

4.74 0.34 มาก 

104 สถานศึกษาควรเน้นให้ผู้เรียนรู้สิทธิหน้าที่และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน 

4.65 0.43 มาก 

105 ฝ่ายบริหารงานในสถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนอย่างใกล้ชิด 

4.68 0.33 มาก 

106 มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพ่ือเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.61 0.42 มาก 

107 จัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
ให้กับนักเรียน และบุคลากรในสถานประกอบการ 

4.77 0.36 มาก 

108 ผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงจะมีบทบาทที่ส าคัญมาก  
ในการดูแลเด็กในสถานศึกษา 

4.64 0.35 มาก 

109 การสอนเริ่มขยายจากการเขียนและอ่านจากสิ่งที่
เขียนเป็นการบูรณาการ การฟัง พูดอ่าน เขียน 

4.70 0.42 มาก 

110 ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 

4.76 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร         
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

111 ครูใช้หรือปรับกิจกรรม สื่อ และสิ่งแวดล้อมโดย
อาศัยความรู้จากการถ่ายทอดของผู้บริหาร      
การอบรมดูงาน และการสังเกตการสอนใน
ห้องทดลองของงานวิจัย 

4.74 0.36 มาก 

112 ผู้สอนจะให้ความส าคัญกับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละคนเน้นการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล
ให้ความส าคัญกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี 

4.69 0.38 มาก 

113 ผู้บริหารมีการมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายมีการ
นิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเพ่ือความเข้าใจ      
ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของสถานประกอบการ 

4.61 0.34 มาก 

114 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการเป็นการเชื่อมโลกการศึกษากับการ
ท างาน 

4.63 0.41 มาก 

115 ผู้บริหารสถานประกอบการเป็นผู้น าการส่งเสริม 
และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาน
ประกอบการ 

4.68 0.36 มาก 

116 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

4.61 0.37 มาก 

117 คุณสมบัติของผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถาน
ประกอบการต้องเป็นผู้สามารถในการบริหาร 
งานด้านต่างๆ ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบริหาร งานงบประมาณ 

4.67 0.40 มาก 

118 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ  
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

4.68 0.37 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร       
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการในภาพรวม (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

119 ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมในการจัดท าต ารา 
แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.65 0.43 มาก 

120 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการใช้แนวความคิดการจัดการศึกษา 
ลั กษณะคล้ ายคลึ ง กั บ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต ใน
มหาวิทยาลัย 

4.63 0.41 มาก 

 
  จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวม ตัวแปรทั้ง 120 ข้อ อยู่ระหว่าง 4.25 - 4.78 แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานประกอบการ และฝ่ายบุคคล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย       
( x ) ของตัวแปรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.31 - 0.49 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อตัวแปรสอดคล้องกัน 
  1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
ประกอบการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย  (Factor Analysis) 
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s 
และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
หรือไม ่จากการวิเคราะห์ปัจจัยได้ผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่า KMO - Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling  Adequacy 
Bartlett’s Test of Approx. Chi - Square Sphericity 
  Df 
  Sig 

.948 
52526.530 

7850 
.000 
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  จากตารางที่ 6 พบว่า KMO (Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling) มีค่าเท่ากับ 
0.94 ซึ่งมีค่าใกล้ 1 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยได้ และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi - Square มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า 
แมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ ท าให้ข้อมูลสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการโดย
เกณฑ์ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณาปัจจัย คือ ค่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า 1 เกณฑ์ในการ
พิจารณาตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) มากกว่า 0.50 และจากค่าแมทริกซ์
สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ตัวแปรทุกปัจจัย (factor extraction) 
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (maximum Likelihood) และหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวรี่แมกซ์ (varimax with 
Kaiser Normalization)  
  ผลการวิเคราะห์โดยสกัดปัจจัย (factor extraction) พบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ สามารถจัดกลุ่มรูปแบบได้ทั้งหมด 6 ปัจจัย และมี
ค่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า 1.00 รายละเอียดดังตารางที่ 7  
 
ตารางที ่7 แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
 สะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 

Total Variance Explained 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 
lative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumu 
lative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumu 
lative 

% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

69.821 
8.563 
5.285 
4.438 
3.862 
2.767 

50.737 
57.134 
62.439 
64.944 
67.917 
70.741 

71.915 
8.573 
5.631 
4.441 
3.667 
2.716 

71.845 
9.495 
5.328 
4.595 
3.314 
2.733 

52.815 
6.671 
3.738 
3.318 
2.647 
2.316 

51.959 
57.762 
62.914 
63.643 
67.921 
69.756 

20.935 
15.614 
13.961 
13.276 
12.183 
10.037 

14.866 
10.328 
9.285 
9.218 
8.936 
7.010 

14.811 
24.934 
35.745 
44.138 
54.374 
71.959 

 
  *องค์ประกอบที่มีจ านวนตัวแปร ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
(Factor Loading) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 
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  จากตารางที่ 7 แสดงจ านวนองค์ประกอบ (Component) และค่าความแปรปรวนของตัว
แปรองค์ประกอบรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) เท่ากับ  1 พบว่า                 
มี 6 องค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ 1-6 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดได้เท่ากับ     
ร้อยละ 71.96 
  เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 1 การเลือกองค์ประกอบ
จากจ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในแต่ละตัวแปรเท่ากับ 
0.50 ขึ้นไป พบว่ามี 6 องค์ประกอบเท่านั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คือ องค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปร
ทั้งหมด 120 ตัวแปร เนื่องจากมีการตัดตัวแปรที่ถูกสกัดออก จ านวน 78 ตัวแปร  
 
ตารางที่ 8 ค่าน้ าหนักปัจจัยและจ านวนกลุ่มปัจจัย 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 กลุ่มที ่6 
Q8 .780      
Q1 .761      
Q7 .676      
Q3 .654      
Q5 .591      
Q14 .589      
Q24 .559      
Q4 .554      
Q16 .543      
Q20 .540      
Q10  .639     
Q22  .595     
Q11  .584     
Q25  .572     
Q32  .560     
Q2  .555     
Q29  .550     
Q45  .547     
Q68  .539     
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ตารางที่ 8 ค่าน้ าหนักปัจจัยและจ านวนกลุ่มปัจจัย (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 กลุ่มที่  6 
Q41  .534     
Q75  .533     
Q23   .625    
Q27   .614    
Q24   .608    
Q12    .852   
Q28    .843   
Q33    .835   
Q67    .812   
Q114    .801   
Q95     .605  
Q70     .600  
Q83     .598  
Q82     .592  
Q51     .581  
Q49     .569  
Q64     .564  
Q56     .546  
Q81     .532  
Q65     .530  
Q97      .745 
Q57      .732 
Q95      .724 

รวมท้ังสิ้น 42 ตัวแปร 10 11 3 5 10 3 

 
  จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 จ านวน 10 ตัวแปร ปัจจัยที่ 2 จ านวน 11 ตัวแปร ปัจจัยที่ 3 
จ านวน 3 ตัวแปร ปัจจัยที่ 4 จ านวน 5 ตัวแปร ปัจจัยที่ 5 จ านวน 10 ตัวแปร และปัจจัยที่ 6 จ านวน 
3 ตัวแปร  
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  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัย 
(Principal Component Analysis : PCA) แล้วได้ปัจจัยที่ส าคัญทั้ง 6 ปัจจัยนี้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์
เอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี รวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ      
โดยจ าแนกตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 1 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
8 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนภาครัฐในด้านของการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย 
.780 

1 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความสุข ต้องการท างานในสถานประกอบการ
ด้วยการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาปฐมวัยให้กับบุตรของพนักงาน 

.761 

7 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และส่งเสริมด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานประกอบการ 

.676 

3 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของ
บุตรพนักงานในสถานประกอบการ 

.654 

5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในการรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

.591 

14 ผู้บริหารเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย    
ในสถานประกอบการ 

.589 

24 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

.559 

4 ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยค านึงถึงผลดี ผลเสียที่
จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ 

.554 

16 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของสถานประกอบการ 

.543 

20 ผู้บริหารแสดงความชื่นชมทีมงานในความสามารถหรือผลงานในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 

.540 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 69.821 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 50.737 
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  จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 1 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 10 ตัวแปร และมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.540 ถึง 0.780 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากับ 69.821 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 50.737แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร    
ที่ร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีที่สุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 50.737 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ปัจจัยนี้ มีความส าคัญ
เป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “บทบาทของผู้บริหาร” 
 
ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 2 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
22 สถานประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผู้มีความ

เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
.639 

11 สถานประกอบการยึดหลักกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรของพนักงานในสถานประกอบการ 

.595 

25 ผู้บริหารสถานประกอบการยึดหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานส่งเสริม
แรงงานสตรีที่มีบุตร 

.584 

32 ขอบข่ายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการยึดหลักตาม
พันธกิจของสถานประกอบการ 

.572 

2 สถานศึกษาในสถานประกอบการควรมีการจัดการศึกษาครบตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 

.560 

29 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการในกิจกรรมทุกกิจกรรมของศูนย์
การเรียน 

.555 

45 มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในโรงเรียนโดยเฉพาะ
นักเรียนซึ่งมาจากพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 

.550 

68 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการและองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

.547 

41 สถานประกอบการมีการวางโครงสร้างการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน .539 
75 สถานศึกษา ควรดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด .534 
23 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นการ

เชื่อมโยงการศึกษาของบุตรบุคลากรกับการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกัน 
.533 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 8.563 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 57.154 
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  จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 2 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 11 ตัวแปร และมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.533 ถึง 0.639 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เท่ากับ 8.563 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 57.154 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร    
ที่ร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีที่สุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 57.154 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ปัจจัยนี้           
มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” 
 
ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 3 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
23 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นการ

เชื่อมโยงการศึกษาของบุตรบุคลากรกับการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกัน 
.625 

27 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการควรได้รับเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาด้านการศึกษาและรัฐบาลควรพิจารณา
ลดหย่อนค่าภาษีให้กับสถานประกอบการ 

.614 

24 สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

.608 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 5.285 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 62.439 

 

  จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 3 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร และมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.608 ถึง 0.625 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากับ 5.285 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 62.439แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร        
ที่ร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีที่สุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 62.439 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ปัจจัยนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับ 3 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “งบประมาณ” 
 

ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 4 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
12 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน เ พ่ือช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
.852 

28 ผู้บริหารและบุคคลากรในสถานประกอบการ พนักงานควรสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

.843 
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ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 4 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
33 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมุ่งให้บุตร

หลานของบุคลากรได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล 
.835 

67 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

.812 

114 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นการเชื่อม
โลกการศึกษากับการท างาน 

.801 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 4.438 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 64.944 

 
  จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 4 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร และมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.801 ถึง 0.852 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เท่ากับ 4.438 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 64.944 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายปัจจัยได้ดีที่สุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบาย ความแปรปรวนได้ร้อยละ 64.944 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ปัจจัยนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับ 4 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “การท างานร่วมกัน” 
 
ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 5 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
95 สถานศึกษามีสื่ อการ เรี ยนการสอนที่ ทันสมัยและได้มาตรฐาน            

เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 
.605 

70 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

.600 

83 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ให้แก่นักเรียน บุคลากรและ
ผู้ปกครอง ตลอดจนครูผู้สอนในสถานศึกษา 

.598 

82 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

.592 

51 จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพจัดบริการทางด้านโภชนาการ          
ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับเด็กด าเนินงานและจัดระบบการประเมินผล
พัฒนาการที่เหมาะสม 

.581 
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ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
49 นักเรียนต้องมีการเรียนรู้เพ่ือการเล่นและเล่นเพ่ือเรียนรู้ ดังนั้นการจัด

สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการอ่านเรียนรู้
ศิลปะการเล่นเกม และดนตรี 

.569 

64 สถานประกอบการมีการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ .564 
56 การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนเป็น

องค์ประกอบส าคัญของการศึกษา 
.546 

81 จัดท าและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 

.532 

65 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก         
เป็นส าคัญ 

.530 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 3.862 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 67.917 

 
  จากตารางที่  9 พบว่า ปัจจัยที่  5 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 10 ตัวแปร และ             
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.530 ถึง 0.605 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เท่ากับ  3.862 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 67.917 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร          
ที่ร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีท่ีสุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 67.917 ซึ่งเมื่อ 
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ปัจจัยนี้            
มีความส าคัญเป็นอันดับ 5 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์” 
 

ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ 6 
 

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย 
97 สถานศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการศึกษาในสถาน

ประกอบการ รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 
.745 

57 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการรัฐ         
ควรสนับสนุนในการน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีการด าเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการ 

.732 

95 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

.724 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 2.767 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 70.741 



258 
 

  

 5.  
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่ง

อุปกรณ์ 

 6.  
มาตรการทาง

ภาษ ี

 1. 
บทบาทของ

ผู้บริหาร 
 

 
 

4. 
การท างาน
ร่วมกัน 

 

 
 

3. 
งบประมาณ 

 

 
2. 

กฎหมาย ระเบียบ  
มาตรฐานและ 
แนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

  จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 6 ซึ่งบรรยายตัวแปรส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร และมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.724 ถึง 0.745 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เท่ากับ 2.767 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 70.741 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร            
ที่ร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีที่สุดและปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 70.741 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แล้วพบว่าปัจจัยนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 6 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “มาตรการทางภาษี” 
 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ     
จากกลุ่มตัวอย่างมี 6 ปัจจัย สรุปได้ดังแผนภูมิ 7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
 ประกอบการ 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถาน

ประกอบการ 
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 จากแผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) บทบาทของผู้บริหาร        
2) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 3) งบประมาณ 4) การท างานร่วมกัน 5) สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์ และ 6) มาตรการทางภาษี 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ โดยสถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation) 
 
ตารางที่ 10 ค่านัยส าคัญและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร  
 

ชุดที่ Eigenvalues 
 

Canonical 
Correlation 

 

Wilk’s lamda 
  

Chi-square 
2 

df sig 

1 1.331 0.759 .424 403.179 5.000 0.00 

2 2.643 0.792 .277 613.968 5.000 0.00 

 
  จากตารางที่ 10 พบว่าการค านวณสหสัมพันธ์คาโคนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระซึ่ง
ประกอบด้วย บทบาทของผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) 
งบประมาณ (X3) มาตรการทางภาษี (X6) จะได้ตัวแปรคาโนนิคอล จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีค่า 
eigenvalues เท่ากับ 1.331 และ ชุดที่ 2 มีค่า eigenvalues เท่ากับ 2.643 อธิบายความแปรปรวน
ร่วมได้ร้อยละ 13.31 ร้อยละ 26.43 ตามล าดับ โดยแต่ละชุด มีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน โดยชุดที่ 2 
จะมีความแปรปรวนร่วมกันมากที่สุด และชุดที่ 1 จะสามารถอธิบายสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่าง กลุ่ม
ตัวแปรได้น้อยลงตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐานสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุดตัวแปรพบว่ามีนัยส าคัญทางสถติิ 
สอดคล้องกับค่า wilk’s lamda ที่มีค่าต่ า (0< wilk’s lamda <1) โดยมีค่าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
เท่ากับ .424 และ .277 ตามล าดับแสดงว่าชุดตัวแปรคาโนนิคอลมีความสัมพันธ์กัน โดยชุดที่ 1 มีค่า
สหพันธ์คาโนนิคอลมากท่ีสุด โดยมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.759 ดังนั้น ตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 
มีค่าผันแปรร่วมกันสูง (eigenvalues 1.331) หมายความว่า ชุดตัวแปรมีการผันแปรร่วมกันซึ่งอธิบาย
โดยตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 ได้ร้อยละ 13.31 ส่วนตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 2 มีค่าสหสัมพันธ์คาโคนิคอล 
เท่ากับ 0.792 อธิบายการผันแปรร่วมกันระหว่างตัวแปรที่เหลือจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที่ 1    
ได้ร้อยละ 26.43 (eigenvalues 2.643) และตัวแปรคาโนนิคอล โดยแต่ละชุดมีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 
จะเห็นได้ว่าชุดที ่1 จะมีความแปรปรวนร่วมกันมากที่สุด และชุดที่ 2 จะอธิบายได้น้อยลงตามล าดับ  
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ตารางที ่11 ค่าน้ าหนักมาตรฐานคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 
 

ประเภทตัวแปร ชื่อตัวแปร 

ค่าน้ าหนักความส าคัญ 
คาโนนคิอล 
Canonical 
Loading 

ชุดที ่1 ชุดที่ 2 

ตัวแปรอิสระ 

บทบาทผู้บริหาร (X1) -.763 -.529 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง (X2) 

-.731 -.561 

งบประมาณ (X3) -.667 -.574 
การท างานร่วมกัน (X4) -.483 -.277 
สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ ์(X5) -.476 -.391 
มาตรการทางภาษี (X6) -.641 -.369 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) .759 .792 
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (eigenvalues) 1.331 2.643 

Wilk’s lamda .424 .277 
 
  ชุดที่ 1 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรสูงสุด คือ 0.759 ซึ่งเป็นค่า
สหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง ค่า Wilk’s lamda เท่ากับ 0.424 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระเหล่านี้ส่งผลต่อ
กลุ่มตัวแปรตามซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญระดับที่ 0.01 
และตัวแปรเหล่านี้  สามารถอธิบายตัวแปรได้ถึงร้อยละ 13.31 (eigenvalues เท่ากับ 1.331) โดย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไปในลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ได้รับอิทธิพล
อยู่ในระดับมาก คือ บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
(X2) งบประมาณ (X3) มาตรการทางภาษี (X6) มีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.763, -.731, -.667 และ -.641 
ตามล าดับ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักคาโนนิคอลที่มีค่า p 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งถือได้ว่ามีค่าน้ าหนักมาก ดังนั้น ในชุดที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระได้แก่ บทบาทผู้บริหาร (X1) 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง (X2) งบประมาณ (X3) มาตรการทางภาษี (X6) 
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อภิปรายความได้ว่าเมื่อผู้บริหารสถานประกอบการให้ความส าคัญในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ แล้วผู้บริหารจะต้องค านึงถึงกฎหมายและ
ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาในการจัดการศึกษา ตลอดจนภาครัฐ
จะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสถานประกอบการตลอดจน มีการลดหย่อน
ภาษีรายได้ให้กับสถานประกอบการที่จัดให้มีการศึกษาระดับปฐมวัย ดังรูปแบบที่แสดงในแผนภูมิที่ 8 
ส าหรับตัวแปรแต่ละตัวแปรจะส่งผลซึ่งกันและกันทั้ง 4 ตัวแปร เป็นลักษณะสหสัมพันธ์ผกผัน ถ้าด้าน
ใดมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางสูงอีกด้านหนึ่งก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางต่ า  
 



261 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ชุดที่ 1 
 
  จากผลการวิจับพบว่า สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาจากรัฐ  ในมาตรา 49   
ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้านสังคม          
การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 1) คุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 3) จัดให้มีแผนการศึกษาชาติ
กฎหมาย เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 4) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ สอดคล้องกับ สุเมธ จันทรเจือจุน ได้ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก พบว่า      
1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าสถานศึกษา
แต่ละแห่งในสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผู้บริหารซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากสถานศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันผู้บริหาร ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการ
บริหารการศึกษา และการเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การท า
ผลงาน และการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาประกอบการ
บริหารงานตลอดจนใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ตามกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีภาวะผู้น า       
2) การปฏิบัติงานการบริการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเองของ
การบริหารงานงบประมาณและวิเคราะห์อย่างถูกวิธีเข้าใจเรื่องระเบียบต่างๆ มีการควบคุมและ

X6 

X3 

X2 

X1 

-0.76 

-0.66 

-0.76 

-0.73 

-0.76 

-0.64 
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บริหารทรัพย์สินอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในเพ่ือความโปร่งใสและด าเนินการจัดท า
รายงานเสนอต้นสังกัดอย่างครบถ้วน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องมาจากการปฏิบัติการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ
ที่ได้วางไว้หรือไม่ ส่วนผลักดันส าคัญก็คือคุณลักษณะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ในทางกลับกัน
คุณลักษณะของผู้บริหารก็สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการปฏิบัติการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวง คือ ข้อ 11      
ให้ศูนย์การเรียนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาและได้รับการ
ลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและสิทธิประโยชน์อ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด สอดคล้องกับ ปิยะ ตราชูธรรม กล่าวว่า มาตรการทางภาษีเงินได้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของเอกชน : ศึกษากรณี โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา จากการศึกษา
พบว่า มาตรการทางภาษีเงินได้เพ่ือจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยการยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนเป็นมาตรการทางภาษีที่มีใช้อยู่ในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แต่เนื่องจากในประเทศไทยการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ประเภทกวดวิชากับการประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาที่ทับซ้อนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการ จัดการศึกษาท าให้การ
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนทั้งสองประเภทก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทาง
ภาษี และไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากร อีกทั้งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา
ของประเทศและท าให้รัฐขาดรายได้จากธุรกิจกวดวิชาที่สร้างรายได้ที่ดีแก่ผู้ลงทุน น าไปสู่ความไม่
เหมาะสมของนโยบายภาษีตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้มาตรการทางภาษีเงินได้ส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชาด้วยการใช้นโยบายภาษีอากรเพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายด้านการศึกษา 
โดยการบังคับจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบกิจการดังกล่าว  ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการออก
กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน สอดคล้อง
กับ Vroom และ Arthur G. Jago ซึ่งเรียกกันว่า โมเดล Vroom-Yetton-Jago (Vroom-Yetton-Jago 
model) สรุปว่า ผู้น าจะวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ดังนี้ 1) คุณภาพของการ
ตัดสินใจ (Decision quality) เป็นลักษณะการตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่มเพราะการติดสินใจที่มีคุณภาพสูงจะขึ้นอยู่กับการเลือกทางเลือกในการ
ตัดสินใจ ที่มีประสิทธิผลซึ่งจะต้องมีข้อมูลและมีความตั้งใจของสมาชิกของกลุ่มที่จะร่วมมือกับผู้น าใน
การตัดสินใจที่ดีด้วย 2) การยอมรับการติดสินใจ (Decision acceptance) เป็นความผูกพันของสมาชิก
ของกลุ่มเพ่ือการตัดสินใจมีประสิทธิผล และจะเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่พนักงานจะยอมรับการ
ตัดสินใจ และยอมรับการปฏิบัติการพนักงาน โดยทั่วไปจะยอมรับการติดสินใจถ้าเขาอยู่ในสภาพ
เตรียมพร้อมกับกระบวนการตัดสินใจ 3) การมุ่งความส าคัญที่การพัฒนาพนักงาน (Concem for employee 
development) เป็นความสนใจของผู้บริหารที่จะช่วยปรับปรุงเทคนิคและทักษะการตัดสินใจของ
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พนักงาน และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจถือเป็นการให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตัดสินใจ 4) การมุ่งความส าคัญที่เวลา 
(Concrn for time) เป็นการมุ่งที่เวลาของสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการ
ตัดสินใจของผู้น าอย่างมากเพราะการตัดสินใจของผู้น าจะอยู่ในความสนใจของสมาชิกของกลุ่ม 
สอดคล้องกับ อาคม วัดไธสง สรุปว่า บทบาทและหน้าที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อความส าเร็จใน
การบริหารผู้บริหารศึกษาต้องแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ 
โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
องค์กรเป็นหลักถ้าผู้บริหารแสดงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมถูกต้อง จะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขด้วย รวมทั้งมีการนิเทศครูอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2554 โดยกรมสรรพากร ได้ก าหนดมาตรการด้านภาษี ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นการพัฒนาประเทศและการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายของ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องมีทรัพยากรหรือ
รายได้ที่เพียงพอเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยแหล่งรายได้หลักที่รัฐบาลน ามาใช้
จ่ายคือ ภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชน ภาษีอากรจึงเป็นเครื่องมือทางการคลังที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ในการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในมือประชาชน และเป็นเครื่องมือในการหารายได้ของรัฐบาลเพ่ือ
น ามาใช้จ่ายพัฒนาประเทศ จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจัดสรรตามนโยบายที่รัฐบาล
ก าหนด ทั้งนี้รัฐบาลยังสามารถใช้มาตรการจูงใจทางภาษีอากร ที่เรียกว่า Tax Expenditures เป็น
เครื่องมือในเชิงนโยบายของรัฐบาลเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้อีกทางหนึ่ง โดยเป็นมาตรการจูงใจทางภาษี
อากร (Tax Incentives) ซึ่งเป็นการลดหย่อน ยกเว้น หรือการให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ทางภาษี
แก่ประชาชน กลุ่มธุรกิจหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนสถานประกอบการ เพ่ือจูงใจให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มักปรากฏอยู่ในรูปของการลดอัตราภาษี ลดขนาด
ของฐานภาษี งดเว้นการจัดเก็บชั่วคราว ยกเลิกการจัดเก็บเป็นการถาวรหรือขยายระยะเวลาในการใช้
มาตรการนี้ออกไป ฯลฯ การใช้มาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures) จึงมีความแตกต่างจาก
มาตรการภาษีท่ัวๆไป ซึ่งส่งผลให้รายรับของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น แต่ในทางกลับกันการใช้มาตรการจูงใจทาง
ภาษีอากร (Tax Expenditures) กลับส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลลดลง โดยเป็นการสูญเสียรายได้ผ่านการใช้
มาตรการทางภาษีแทนการใช้จ่ายโดยตรงของรัฐบาล (Direct Spending) เพ่ือแลกกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้มาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures) มีผล
บังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) เท่านั้น โดยปราศจาก
การตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ  และมิได้มีการจัดท าในรูปของรายงานหรือแสดงอยู่ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Off – Budget Expenditure) แต่อย่างใด จึงเป็นสาเหตุของความ       
ไม่โปร่งใสของระบบการคลังสาธารณะขาดการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ เสี่ยงต่อการขาดวินัย
ทางการคลัง และเอ้ือต่อฝ่ายบริหารในการก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures) ทับซ้อน
กับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจ (Conflict of Interests) หรือเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์แก่
ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม (rent-seeking) ได้เช่นกัน ข้อจ ากัดของมาตรการจูงใจทางภาษีอากร 
(Tax Expenditures) อีกประการหนึ่งคือ ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการบังคับใช้ จนกว่าจะมีการ
ประกาศยกเลิกหรือมีการบังคับใช้มาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures) มาตรการใหม่ 
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มีผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดเก็บภาษี ท าให้ระบบ
ภาษีมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีการ
ตระเตรียมการบริหารจัดเก็บใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures)      
ที่ออกมาซึ่งหมายถึงต้นทุนในการ บริหารจัดเก็บ (Administrative Cost) ย่อมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว 
สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้เรียนและความต้องการของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้ จะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ของครู
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะมีปัญหาวิจัยมากมาย        
ที่ท้าทายความสามารถของครูในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ต่อไป ผู้บริหารอาจเชิญวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้เบื้องต้น      
ให้ครูมีโอกาส ท างานวิจัยในชั้นเรียนด้วยตนเอง และน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามควรปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการวิจัยว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก ไม่จ าเป็นต้องใช้
สถิติชั้นสูงที่ยุ่งยาก ซับซ้อนก็สามารถท าได้ นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจและสื่อสาร      
ให้บุคลากรได้เข้าใจตรงกันใน เบื้องต้นก่อน 4) การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ผู้บริหารควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมส าหรับบริการแก่
ครู จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา การซ่อมแซมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งควรส ารวจความ
ต้องการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
เพ่ือใช้เป็นข้อมูล เบื้องต้นในการวางแผนด าเนินการต่อไป 5) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารจ าเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สอดคล้องกับ สุปรีชา หิรัญโร กล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสถานศึกษา คือ 1) สถานที่ตั้ง ต้องพิจารณาความสะดวกและควรมีบรรยากาศที่ดีในระยะยาว
ต้องไปมาสะดวก มีน้ าไฟ ท่อระบายน้ าเสียหรือมีบริการสาธารณะเข้าถึง ไม่อยู่ห่างไกลจากที่ชุมชนมาก      
ถ้าอยู่ใกล้สถานที่ราชการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือสวนสาธารณะยิ่งดี นอกจากนี้ควรมีธรรมชาติ
โดยรอบสวยงาม หากมีสิ่งก่อสร้างอยู่บ้างก็ไม่ควรท าให้บรรยากาศโรงเรียนต้องเสียไปไม่ควรมีตึก
อาคารล้อมรอบจนขยับขยายไม่ได้และบังทิศทางแสงแดดและลม ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับภัย
ธรรมชาติ นอกจากนี้จะต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีมีโครงสร้างขยายเป็นเขตอุตสาหกรรม หรือมีทางตัดผ่าน 
2) ลักษณะพ้ืนที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ าท่วมไม่ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลเนื้อดินแข็งที่ไม่ทรุดง่ายสภาพของดินดีเป็นประโยชน์ต่อการปลูกต้นไม้  3) ขนาดของพ้ืนที่ 
ควรมีขนาดกว้างพอที่จะสร้างตึกเรียน อาคารประกอบมีที่ว่างส าหรับการเรียนและฝึกพลานามัย      
มีที่โล่งเป็นสนามเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ มีพ้ืนที่เป็นถนนที่จอดรถหรือส่วนติดต่อบริการ และมีอาณา
บริเวณเพียงพอที่จะขยับขยายตามโครงการที่วางไว้ 4) การคมนาคม ควรพิจารณาในเรื่องการเดินทาง
ไปกลับของนักเรียน ครู คนงาน ภารโรง โรงเรียนประถมศึกษา ไม่ควรห่างจากที่ชุมชน หรือหมู่บ้านเกิน 
และไม่ควรใช้เวลาเดินทางเกินเที่ยวละครึ่งชั่วโมงหากใช้ยานพาหนะ 5) สิ่งแวดล้อม โรงเรียนควร
ตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดจากสิ่งรบกวนต่างๆที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เป็นต้นว่า สนามบินพาณิชย์ที่มีเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลา สถานีรถไฟ 
ท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ไอพิษ หรือดังรบกวนประสาท โรงมหรสพ และ
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สถานเริงรมย์ต่างๆ โรงแรม แหล่งการพนัน สุสาน ที่เผาศพ กองขยะ โรงเลี้ยงสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ และ
ตลาดสด เป็นต้น สอดคล้องกับ จารุนันท์ เอียด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 กล่าวว่า วัฒนธรรมในการท างาน มีความหมายกว้างกว่าบรรยากาศในการท างาน 
ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับว่าคนคิดย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานของตน ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงแนวปฏิบัติที่ท ากันมา
นานจนเป็นรูปแบบ เกิดความเคยชิน เป็นประเพณีนิยม รวมไปถึงค่านิยมต่าง ๆ ด้วย วัฒนธรรมในการ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานของครูนั้นจะเห็นได้จากลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออกท่ีครูกล้าพูด 
กล้าคิด การแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานการวิพากษ์วิจารณ์งานทุกครั้งที่มีโอกาส (ในเชิงสร้างสรรค์) 
ครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงงานในหน้าที่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องมีกฎระเบียบที่เด่นชัดในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรได้
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
วัฒนธรรมในการท างานร่วมกันของคณะครู จะเป็นพลังที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อทิศทาง ผลักดันให้ คุณภาพ
การเรียนการสอน และงานของโรงเรียนทั้งหมด บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ บทบาทของ
ผู้บริหาร ในการสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันของคณะครู คือ 1) ให้คณะครูร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยค านึงถึงนักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญการที่ครู   
ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนจะท าให้ครูมองภาพในอนาคตของโรงเรียน
ได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามากขึ้นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้         
โดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องค านึงถึงนักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุด ผู้บริหารจะคอยเป็นพ่ีเลี้ยงคอยขัด
เกลาให้เป้าหมาย วิธีการให้ชัดเจนขึ้นและมีความเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง 2) ผู้บริหารวางระบบ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ เป้าหมายวิธีการและการปฏิบัติต่าง ๆ ให้รู้ ทั่วกัน คอยกระตุ้นและย้ าเตือน
ทุกครั้งที่มีโอกาส 3) พยายามจัดเวลา และหาโอกาสให้คณะครูได้ร่วมท างานวางแผนร่วมกันเท่าที่
โอกาสจะอ านวย 4) กิจกรรมให้สมาชิกมีความคุ้นเคยกันเพ่ือความไว้วางใจยอมรับ และเห็นคุณค่า
ของการท างานร่วมกัน 5) ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้คณะผู้ท างานซึ่ งรู้งาน รู้ปัญหาในเรื่อง
นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบตัดสินใจ วางแผนการพัฒนางาน โดยผู้บริหารคอยสนับสนุนให้บริการเท่าที่
จ าเป็นและคอยให้ก าลังอย่างสม่ าเสมอ 6) ใช้การประชุมให้เป็นประโยชน์ในการระดมความคิด ร่วมมือ 
ร่วมใจ ในการท างาน มิใช่เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการสื่อสารสองทางเปิดโอกาส
ให้รู้ได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน 7) คอยกระตุ้น และให้ก าลังใจ     
ให้ครูตระหนักเสมอว่า โรงเรียนของเราจะดีเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ เพราะครูของเราเท่านั้นเพราะ  
ไม่มีใครจะรักโรงเรียนของเราเท่ากับพวกเรากันเองเราจะไม่หยุดนิ่ง อยู่กับที่เพ่ือความภาคภูมิใจของเราเอง 
และนักเรียนในความรับผิดชอบของเราจากการสัมภาษณ์ นายสันติ ทะเดช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดกาโห่ใต้ 8) ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้อ านาจบังคับได้ โดยปกติจะพัฒนาจาก
ความรู้สึกที่เขามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและในความส าเร็จของงาน          
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นความมุ่งมั่นและความสามารถของครูผู้ บริหารจะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนได้อย่างไร โดยปกติคนเราจะมีความมุ่งมั่นและความพยายามอยู่ในการท างานอยู่ในระดับหนึ่ง 
แต่ถ้าต้องการให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
เกิดความมุ่งมั่นและความพยายามมากยิ่งขึ้น ดังนี้  1) ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการท างาน           
2) กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะไปสู่จุดหมายสูงสุดให้ได้ 3) พัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ให้เต็มที่
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เท่าที่มีอยู่ 4) สนับสนุนเป้าหมายของครูให้เป็นเป้าหมายเดียวกันของโรงเรียน 5) ส่งเสริมให้ครูรู้ถึง
ศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุด 6) ให้ครูเกิดความรู้สึกรัก ศรัทธาและนับถือตัวเอง      
การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู ผู้บริหารจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไร โดยธรรมชาติ
แล้วคนเราทุกคนย่อมต้องการพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับ ให้มีความแปลกใหม่จะได้สนุกกับ
การท างาน เพลิดเพลินกับการสอน แต่หากสถานการณ์  ไม่เอ้ืออ านวย การริเริ่มงานมีอุปสรรคขาด
การสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหาร ครูจะเกิดความเบื่อหน่าย ท างานไปวันๆ แบบเช้าชามเย็นชามโดยไม่
สนใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ผลเสียโดยตรงย่อมตกอยู่กับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นแนวคิดจาก
การสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ชาคริต คีรีเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนชิง คือ 1) สนับสนุนการ
ประเมินตนเองของคณะครูตามสภาพความเป็นจริง 2) ให้มีการแสดงความคิดเห็นภายในโรงเรียน ภายใน
กลุ่ม ระหว่างกลุ่มโดยให้มีข้อมูลย้อนกลับ ด้วยเพ่ือจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาส
ต่อไป 3) ให้การดูแลให้ความสนใจ เอาใจใส่ ลดภาระหน้าที่ และเวลาของครูในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนให้น้อยลง  ให้ครูได้ใช้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการทางการบริหารและรวมทั้งหลักการคลังทั่วไป      
การบริหารงานมีความส าคัญต่อผู้บริหารมาเนื่องจากผลของการปฏิบัติงานกระทบกระเทือนทั้งต่อ
หน่วยงานและประเทศชาติ หน่วยงานจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารการเงินว่าดี
หรือไม่เพียงใดหากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินของหน่วยงานของตนและหน่วยงานที่ต้อง
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ผลก็จะท าให้หน่วยงานพัฒนาและได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารงานที่มีความสามารถ
หน่วยงานที่เกีย่วกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงิน ในการด าเนินงานและ
พัฒนาตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียนเป็น
อย่างดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา แนวปฏิบัติ ในการบริหารการเงิน         
ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงิน, การจ่ายเงิน, การเก็บรักษาเงิน, การน าส่ง, การซื้อ,           
การจ้าง, บัญชีพัสดุ, การตรวจสอบและรายงานการเงินเป็นต้นการเงินที่ผู้บริหารการศึกษาควรทราบ
เพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค าสั่งของทางราชการ 
บางครั้งก็เปลี่ยนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ บางครั้งก็เปลี่ยนไปตามความผันผวนทาง
การเมืองและบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและหลักการที่ผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางยึดถือตามแนว   
ที่ตนคิดว่าดีหรือควรปฏิบัติผู้บริหารการศึกษาระดับสูงควรจะท าหน้าที่หาเงินหรือจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือการศึกษาด้วยมิใช่มีหน้าที่เพียงใช้เงินอย่างผู้บริหารระดับโรงเรียนส่วนมากท าอยู่เพียงอย่างเดียว 
ความไม่ทราบทฤษฎีการเงินโรงเรียนท าให้ผู้บริหารการศึกษาในประเทศไทยจัดสรรงบประมาณและ
การเงินให้แก่โรงเรียนตามความพอใจของส่วนบุคคลและตามวิธีทางการเมืองตลอดมาทุกยุคทุกสมัย   
จะเห็นได้ว่าสภาพโรงเรียนปัจจุบันนี้โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วกลับได้งบประมาณมากขึ้นทุกปี แต่โรงเรียน       
ที่ขาดแคลนก็ยิ่งขาดแคลนลง เพราะการให้เงินงบประมาณมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ      
ที่ได้รับเดิม จึงท าให้ดูคล้ายกับว่าการได้รับงบประมาณของโรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนที่ต้องการเงิน
มากกลับได้น้อยโรงเรียน ที่ต้องการเงินน้อยกลับได้มากผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารการเงินให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์หน้าที่เกี่ยวกับการเงิน สอดคล้องกับ กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน 
กล่าวว่า การลดหย่อนและยกเว้นภาษีส าหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  12 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดหรือยกเว้นภาษีส าหรับ
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ศูนย์การเรียน ดังนี้ 1) มาตรการเร่งด่วน คือ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของสถาน
ประกอบการ ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเสนอให้ศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยสถานประกอบการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีในท านองเดียวกับ ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง
ของสถานประกอบการได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลจึงเสนอให้
สถานประกอบการที่ให้ทุนแก่ลูกจ้างไปศึกษาหรือฝึกอบรมในศูนย์การเรียนได้รับสิทธิประโยชน์      
ในท านองเดียวกับ สถานประกอบการที่ส่งลูกจ้างไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามความต้องการและความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคลโดยผู้จัดการศึกษาที่หลากหลาย จึงเสนอให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงิน
สนับสนุนให้แก่ ศูนย์การเรียนมีสิทธิน าเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
โดยผู้จัดการศึกษาที่หลากหลาย จึงเสนอให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์การเรียน       
มีสิทธิน าเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนได้เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการ
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยผู้จัด การศึกษาที่หลากหลาย  จึงเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่
ศูนย์การเรียนส าหรับเงินได้หรือก าไรหรือเงินปันผลจากกิจการของตน เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยผู้จัดการศึกษา       
ที่หลากหลายจึงเสนอ ให้ศูนย์การเรียนได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการให้บริการทางการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนในศูนย์การเรียนหรือศูนย์การเรียนให้มีต าราเรียน อุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งจ าเป็น
ทางการศึกษาในราคาถูกในท านองเดียวกับนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนจึงเสนอให้ยกเว้นภาษีศุลกากร
แก่สถานศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัยในท านองเดียวกับสถาน 
ศึกษาของรัฐ เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนในศูนย์การเรียนให้มีต าราเรียน อุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งจ าเป็นทาง
การศึกษาในราคาถูกในท านองเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนจึงเสนอให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ส าหรับการน าเข้าสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาให้ศูนย์การเรียนในท านองเดียวกับ  โรงเรียนเอกชน        
เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีที่เป็นบิดาหรือมารดาของผู้เรียนในศูนย์การเรียนจึงเสนอให้บิดา
มารดามีสิทธิหักลดหย่อนได้ท านองเดียวกับบิดามารดาที่มีบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรั ฐหรือเอกชน
ให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาคเอกชนและผู้จัดการ
ศึกษาตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2) มาตรการเสริม คือเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามความต้องการและความเหมาะสม ของแต่ละบุคคลโดย
ผู้จัดการศึกษาที่หลากหลายจึงเสนอ ให้ผู้บริจาคทรัพย์สินแก่ศูนย์การเรียนมีสิทธิ หักค่าใช้จ่ายหรือค่า
ลดหย่อนได้สองเท่าในท านองเดียวกับผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชนตามพระ
ราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 420 เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี จึงเสนอให้น ามาตรการให้เครดิตภาษีมาใช้
แทนการลดหย่อนภาษีในกรณีที่ผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดาเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี จึงเสนอ
ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เรียนมีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเพ่ือการศึกษาแทนการลดหย่อนเพ่ือ
ความเป็นธรรมให้ยกเว้นภาษีป้ายแก่ศูนย์การเรียนในท านองเดียวกับโรงเรียนเอกชน เพ่ือสนับสนุนให้
มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยผู้จัดการ
ศึกษาที่หลากหลาย จึงเสนอให้การให้บริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาทั้งของรัฐ และ
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เอกชนรวมทั้งศูนย์การเรียนเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราศูนย์ เพ่ือสนับสนุน การศึกษาเป็นการทั่วไป      
จึงเสนอให้การ ขายต าราเรียน เป็นการขายสินค้าที่เสียภาษีอัตราศูนย์  
  ชุดที่ 2 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรสูงสุด คือ 0.792 ซึ่งเป็นค่า
สหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับต่ า ค่า wilk’s lamda เท่ากับ 0.277 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระเหล่านี้ส่งผลต่อกัน
และเหล่านี้ สามารถอธิบายตัวแปรอิสระได้ร้อยละ 26.43 (eigenvalues) เท่ากับ 2.643) โดยความสามารถ
ของตัวแปรเป็นไปในลักษณะสองทางคือมีความสัมพันธ์ในทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งตัวแปรที่ได้รับ
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก คือ บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ      
ทีเ่กี่ยวข้อง (X2) และงบประมาณ (X3) ซึ่งมีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.529, -.561, -.574 ตามล าดับโดยพิจารณา
จากค่าน้ าหนักคาโนนิคอลที่มีค่า p 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ในชุดที่ 2 
พบว่า บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง(X2)               
และงบประมาณ (X3) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อภิปรายความได้ว่าเมื่อ ผู้บริหารสถานประกอบการ
จะต้องส่งเสริมจัดให้มีการศึกษาสถานศึกษาในสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ได้
มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดรวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัด
การศึกษาด้วย ดังรูปแบบที่แสดงในแผนภูมิที่ 9 ส าหรับตัวแปรแต่ละตัวแปรจะส่งผลซึ่งกันและกันทั้ง 
4 ตัวแปร เป็นลักษณะสหสัมพันธ์ผกผัน ถ้าด้านใดมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางสูงอีกด้านหนึ่งก็จะมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ชุดที่ 2 
 
  จากแผนภูมิที่ 9 พบว่ามีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่ไม่ปรากฏในรูปแบบที่ 2        
ซ่ึงประกอบด้วย การท างานร่วมกัน (X4) สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์ (X5) มาตรการทางภาษี (X6) 
ทั้งนี้หมายถึงว่าแม้องค์ประกอบทั้ง 3 จะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบที่ 2 แต่เนื่องจากว่าองค์ประกอบทุกตัว 
ในกลุ่มตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านการท างานร่วมกันในสถานศึกษา จัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับจัดการศึกษาและรัฐบาลควรค านึงถึงการลดหย่อนภาษี
รายได้ให้กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษา แม้ว่าองค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบก็ตาม 
  จากผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ ประทวน บุญรักษา กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้บริหารสาขาอ่ืนๆ ต้องมีภารกิจในการบริหารตามมาตรฐานต าแหน่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ การบริหารในสภาพจริงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในอัตราส่วนเกือบเท่ากันเพราะ

X1 X2 

X3 
-0.56 

-0.57 

-0.56 

-0.53 
 

-0.57 

-0.53 
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ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทหลายบทบาทตามแต่สภาพการณ์หรือในบางสถานการณ์อาจแสดงหลาย
บทบาทในเวลาเดียวกัน แต่บทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา คือ บทบาทที่ต้องแสดงตาม      
ภาระหน้าที่ของความเป็นผู้บริหาร ความเป็นนักประสานงานและความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา       
ซึ่งการแสดงบทบาทดังกล่าวนี้ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ นั่นคือผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์อย่างมืออาชีพจึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นไปได้  การที่ผู้บริหาร
ต้องแสดงหลายบทบาทและต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารนั้น จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้และหลักการในการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องการจ าเป็นในวงการศึกษา ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้และมีกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ (Budgeting) วิธีการบริหารงบประมาณ การบัญชีที่ควบคุม
การใช้จ่ายทางการเงินเป็นเครื่องมือส าคัญ ส าหรับควบคุมให้โครงการและแผนงานต่างๆประสานกัน
ได้ โดยเฉพาะระบบงบประมาณการปฏิบัติงาน (Performance budget) และระบบงบประมาณแบบ
โครงการ (Program budget) จะช่วยให้ทราบวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการและผลการด าเนินการท าให้
สามารถปรับแผนงานให้สอดคล้องกันได้ สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาจากรัฐในมาตรา 49 ว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 1) คุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาปฐมวัย 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 3) จัดให้มีแผนการศึกษาชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 4) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 
2559) ได้ก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของ การ
พัฒนาโดยมีแนวนโยบายเพ่ือการด าเนินการ คือ การให้พัฒนาคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มี
โอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ปีทุกคนได้รับการพัฒนา และ
เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งได้วางกรอบการด าเนินงานการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาในการด าเนินการของรัฐได้ให้ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิตทุกด้านโดยด าเนินการ
ร่วมกันทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือเป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศสถานศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอน 
สถานศึกษา สภาพปัญหาความต้องการ ความพร้อม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของท้องถิ่นได้       
ในการประกาศใช้กฎกระทรวงโดยที่มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
บัญญัติให้สถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉะนั้น 
เพ่ือให้สถานประกอบการที่มีความประสงค์และมีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือรัฐ ในการจัดการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับลูกจ้าง
หรือบุคคลทั่วไปในสถานศึกษาซึ่งเป็นศูนย์การเรียน โดยรัฐ จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษา
ในรูปแบบอ่ืนนอกจากนี้ตามประกาศแผนปฏิรูปประเทศไทย ได้เตรียมจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และในบริเวณงานก่อสร้าง  ที่ผ่านมามีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและนครปฐม ภายใต้การดูแลของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานประกอบการในประเทศไทย จากการแบ่งตามประเภทหรือชนิดมี
จ านวน 107 ประเภท ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในช่วง 1 ม.ค.52 - 30 ต.ค.54 มีจ านวนทั้งสิ้น 
3,816 แห่ง มีจ านวนแรงงานทั้งสิ้น 96,453 คน ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ       
ในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 56 แห่ง ทั้งนี้เป้าหมายของรัฐบาลมีแผนที่จะขยายให้เป็น 100 แห่ง 
ในปี 2555 ตามแผนปฏิรูปประเทศไทย การให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นอาจกล่าวได้ว่า ฝ่ายสถานประกอบการและฝ่ายภาครัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจในประเทศให้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การจัดให้มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสถานประกอบการนั้นได้มีโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
ประกอบด้วย โรงเรียนในโรงงาน หรือโรงงานในโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะสนับสนุนในเรื่องของงาน
วิชาชีพอาชีวศึกษา เมื่อได้เรียนรู้โดยตรงกับสถานประกอบการหรือโรงงานนั้นแล้วก็เป็นการง่ายที่จะ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือมีงานท า นโยบายด้านการศึกษาพร้อมหารือใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเชื่อมโลก
การศึกษากับโลกการท างานโดยให้สถาบันการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษากับ ส.อ.ท. 
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาทวิภาคี และระบบโรงเรียน-โรงงานอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์
ในภาคอุตสาหกรรมมาเป็นครู และต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 2) ปรับระบบการประเมินคุณภาพ  
3) เร่งการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 4) ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่ม
จังหวัดและ 5) เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียน ขณะเดียวกัน โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ ไปแล้วว่า จากการพิจารณาโครงสร้างพร้อมองค์ประกอบคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาชีพเช่นเดียวกัน ระบบโรงเรียนในโรงงาน
เป็นระบบทวิภาคี 100% คนที่ท างานอยู่แล้วได้เรียนโดยเปิดชั้นเรียนในโรงงาน และให้เทียบโอนคุณวุฒิ
วิชาชีพได้ในบางรายวิชาที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้เรียนจบเร็วขึ้น สอดคล้องกับ 
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ข้อ 11 ก าหนดให้ศูนย์การเรียนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษา
และได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและสิทธิประโยชน์อ่ืน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับ วีรพันธ์ แก้วมังกร เรื่องสภาพการปฏิบัติงานและปัญหา
การงบประมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ และราชบุรี ชี้ให้เห็นว่ามีงานและกิจกรรมใดในขั้นตอนของ
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กระบวนการงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (PPBS) ยังขาดอยู่หรือไม่มีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติ
อย่างจริงใจในกระบวนการงบประมาณโรงเรียนและงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ทั้งที่มีการปฏิบัติและไม่มี
การปฏิบัติ มีระดับมากน้อยเพียงใด ปัญหาและอุปสรรคในการงบประมาณนั้นมีประการใดบ้าง และ     
มีสาเหตุจากอะไร ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานและปัญหาการงบประมาณโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพฯ และราชบุรีโดยภาพรวมมีระดับสภาพการปฏิบัติการงบประมาณอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
และมีปัญหาการงบประมาณอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยอย่างสอดคล้องกันในทุกด้านตามล าดับคือ       
การจัดเตรียมงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการขออนุมัติงบประมาณ 2) โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพฯ ทุกขนาดมีสภาพการปฏิบัติการงบประมาณมากกว่าหรือสูงกว่าโรงเรียนในสังกัดราชบุรี        
3) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ เฉพาะที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เท่านั้น มีสภาพการปฏิบัติการงบประมาณมากกว่าหรือสูงกว่าโรงเรียนในสังกัดราชบุรี ส่วนอีก 2 ระดับ 
ไม่แตกต่างกัน 4) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ทุกขนาดและทุกระดับ มีปัญหาการงบประมาณน้อยกว่า
โรงเรียนในสังกัดราชบุรี 5) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน  ที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองจังหวัดที่มีสภาพการปฏิบัติการงบประมาณอยู่ในระดับน้อยกว่า และ         
มีปัญหาการงบประมาณอยู่ในระดับมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดและระดับชั้นที่เปิดท าการสอนระดับอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่า โรงเรียนที่สภาพการปฏิบัติการงบประมาณแบบเสดงแผนงานมากหรือสูง
จะมีปัญหาในการงบประมาณน้อยหรือต่ านั่นย่อมแสดงให้เห็นว่ากระบวนการงบประมาณแบบแสดง
แผนงาน(PPBS) สามารถช่วยลดปัญหาการงบประมาณโรงเรียนในสังกัดทั้งสองได้ สอดคล้องกับ             
สุกัญญา นิธงกร เรื่องรายได้รายจ่ายของโรงเรียนเอกชน ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนเอกชน มีฐานะทาง
การเงินที่ทรุดลง โรงเรียนขนาดกลางที่เอกชนเป็นเจ้าของยังมีฐานะที่พอจะเลียงตัวเองได้ แต่โรงเรียน
เองก็พยายามตัดรายจ่ายๆ อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ส่ วน
โรงเรียนขนาดเล็กที่เอกชนเป็นเจ้าของนั้น แม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย แต่รายรับรวม     
ก็ยังต่ ากว่ารายจ่ายในการด าเนินการแม้ว่าโรงเรียนจะพยายามตัดทอนรายจ่ายอย่างเต็มที่                 
แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียนมีน้อยจนเกินไปจึงท าให้โรงเรียนอยู่ในฐานะที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ส่วนโรงเรียน 
ที่สังกัดมูลนิธินั้นนอกจากได้รับเงินอุดหนุนจากรับบาลที่ช่วยให้ความแตกต่างระหว่างรายรับทั้งหมดกับ
รายจ่าย เพ่ือการด าเนินการลดลงได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ ถ้าปราศจากการสนับสนุนทาง
การเงินจากมูลนิธิด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเรื่องรายรับทั้งหมดรายจ่ายของโรงเรียนเอง 
จากงานวิจัยอ่ืนๆ ในระยะเวลาต่างๆกันพบว่าสัดส่วนรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ่างต่อรายจ่าย
ด าเนินการทั้งหมวดมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆและโรงเรียนเอกชนมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมเงินอุดหนุนจาก
รับบาลมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก โดยที่รายจ่ายเงินเดือนเป็นรายจ่ายที่ลดได้ยากการที่รายรับ
จากค่าธรรมเนียมการเรียนลดลงเพราะจ านวนนักเรียนลดลงจะยิ่งท าให้โอกาสที่โรงเรียนเอกชนจะปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนลดลงความนิยมของผู้ปกครองย่อมลดลงท าให้เด็กนักเรียนลดลง เหมือนงูกินหาง
อย่างนี้เรื่อยๆไปอีกด้านหนึ่งเมื่อทุนทรัพย์ลดลง หลายครั้งก็จ าเป็นต้องลดเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนให้ครู
หรือถึงกับต้องคัดครูออก ท าให้ขวัญและก าลังใจของครูเสียไป เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมท าให้โรงเรียนเสียครู
ที่ดีๆ ไปรวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพด้วย ฐานะโรงเรียนเอกชนนั้น จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีก 
สอดคล้องกับ เบอร์น (Burn) เรื่อง “maintenance and custodial programs of catholic secondary 
school in the united states” โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังผู้บริหาร 220 โรงเรียนทั่วประเทศ         
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เพ่ือจะศึกษาว่าโรงเรียนคาทอลิกขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนเกินกว่า 500 คน ขึ้นไป จะจัดโครงการซ่อมแซม
รักษาโรงเรียนอย่างไรพบว่า มีข้อบกพร่องคือ ขาดการจัดสรรงบประมาณและรายการด าเนินงานเป็น
รายลักษณ์อักษรครูใหญ่รับผิดชอบดูแลคนงานภารโรงคนเพียงเดียวโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งควร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ และมอบหมายงานให้ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่าย
ธุรการรับผิดชอบในการนิเทศคนงานภารโรงและคอยดูแลซ่อมแซม เบอร์น (Burn) ได้เสนอวิธีการแก้ไข
การจัดสรรงบประมาณและการเงินของโรงเรียน ไว้ดังนี้คือ 1) ให้มีมาตรฐานการจัดท างบประมาณการเงิน
ของโรงเรียนทั้งแผนระยะยาว และระยะสั้นประจ าปี 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ
งบประมาณของโรงเรียน รวมทั้งการตรวจบัญชีโรงเรียนด้วย 3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นพิเศษ
เพ่ือรายจ่ายฉุกเฉินเป็นจ านวน 2% ของเงินรายได้  นอกจากนี้ควรรวมงบซ่อมแซมไว้ในการ                   
ตั้งงบประมาณด้วย จากผลการวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปัญหาทั่วไปของโรงเรียนเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ คือ การขาดแครนงบประมาณ   และหลายโรงเรียนยังขาดการจัดสรรงบประมาณหรือ
ขาดกระบวนการด าเนินการงบประมาณอย่างถูกต้องด้วย เป็นเหตุให้งบประมาณของโรงเรียนเอกชน
นอกจากจะไม่เพียงพอแล้วยังได้รับการใช้จ่าย  โดยขาดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั่นคือ ไม่มีแผนและ
โครงการการใช้จ่ายที่มีคุณภาพหรือขาดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
สอดคล้องกับ แม็คคอนแนล (McConnell) เรื่ อง “an investigation budgeting procedure of 
selected catholic colleges and university” ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจการปฏิบัติงานทางงบประมาณ
ว่าแตกต่างจากสถาบันอ่ืนหรือไม่จากการสัมภาษณ์และอภิปรายสรุปได้ว่ามีการวางแผนจัดการ
งบประมาณประจ าปีอย่างดี มีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากสถาบันอ่ืนๆ ยกเว้นเรื่องบริการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับทุนนักเรียน (ศาสนา) และมีรับรองงบประมาณ มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ สถาบันอ่ืนๆ          
ควรจัดเตรียมงบประมาณประกันอุบัติเหตุและการท าบัญชีระยะยาวเมื่องบประมาณเพ่ิมขึ้น 
  ตอนที่ 3 ผลการยืนยันองค์ประกอบและการตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร    
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ และการสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  จากรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ทั้ง 4 ด้าน นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ทัง้นี้ผู้วิจัยได้น าร่างปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ที่เหมาะสมเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 3  
มาตรวจสอบและเพ่ิมความเชื่อถือในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
จากข้อมูลทั้งหมดด้วยวิธีสัมภาษณ์สัมมนาอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Conniosseurship) โดยน าเสนอร่าง
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ       
ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน จากผู้ที่มีความรู้หรือเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
ประกอบ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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  1. สนับสนุนตามรูปแบบบัญชีมีผลต่อการเสียภาษีรายปี ซึ่งควรมีการก าหนดเรื่อง
เพดานค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน มิเช่นนั้นพนักงานจะเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีเพ่ิมเพราะถือเป็น
รายได้ของลูกจ้างที่ได้เพ่ิมจากสวัสดิการของสถานประกอบการ 
  2. เรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการหากมีการสนับสนุนในด้านการหักภาษี
ลดหย่อนให้กับสถานประกอบ แต่สิ่งที่ขีดขวางความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องนี้ ตามประมวล
กฎหมายรัษฎากรยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจของสรรพากรที่จะต้องท าเว้นแต่จะมีการ
ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงการคลัง 
  3. หากมีประกาศกฎกระทรวงการคลังแล้วทางสรรพากรก็ต้องปฏิบัติตาม   
  4. ความเห็นส่วนตัวเรื่องนี้ควรท าเพ่ือเป็นการผลักดันให้ออกกฎกระทรวงการคลัง    
เพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการด้านการลดหย่อนภาษีในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  5. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่น ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสม ดังนี้  
      5.1 เหมาะสมกันดีและมีความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิชาการ ทั้ง 2 รูปแบบ อย่างไร   
ก็ตามรูปแบบที่ 1 สื่อถึงการน าไปปฏิบัติได้ชัดเจนกว่ารูปแบบที่ 2 
      5.2 มีความเหมาะสมมาก เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันและส่งผลต่อกัน องค์ประกอบ  
ที่ส าคัญ คือการบริหารและจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหารองค์กร 
      5.3 เหมาะสมมากส าหรับองค์ประกอบตามแผนภูมิรูปที่ 1 เนื่องจากมีปัจจัยอย่างน้อย 
6 ประการ ที่จะต้องเก่ียวข้องท าให้การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการประสบความส าเร็จ 
  6. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ ดังนี้ 
      6.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้การน าไปใช้ให้มีประสิทธิผลควรจัดระบบ    
จัดกลุ่ม และล าดับของตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      6.2 มีความเป็นไปได้มากส าหรับการน าไปใช้ในสถานประกอบการ ขอเสนอแนะว่า  
สถานประกอบการจะจัดการศึกษาได้ดีจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ และมีกฎหมายที่อ านวย
ความสะดวกให้สถานประกอบการในการจัดการศึกษา เช่น เรื่องการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ 
      6.3 มีความเป็นไปได้มากโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวน
พนักงานมากเนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ต้องใช้งบประมาณ ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมาก 
      6.4 สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ดีเหมาะส าหรับ
ท าเป็น Check  list ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้เตรียมแผนในแต่ละปัจจัยไว้หรือไม่ 
  7. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้ 
      7.1 ทุกองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยนี้มีความส าคัญ และจัดเรียงตามล าดับ
ความส าคัญได้ค่อนข้างเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ บทบาทของ
ผู้บริหารที่เน้นการบริหารวิชาการ รวมทั้งการท างานร่วมกันในเชิงวิชาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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      7.2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญ งบประมาณต้องได้รับจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ     
และเอกชน ทั้งนีก้ารมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
      7.3 บทบาทของผู้บริหารจะมีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากสามารถจัดงบประมาณ 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้ดีที่สุด และท าให้กิจการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดีทั้งด้านการท างานของพนักงาน 
และชื่อเสียงของบริษัท 
  8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
      8.1 นโยบายจากรัฐต้องชัดเจนและให้สถานประกอบการมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 
       8.2 เสนอว่างบประมาณ (X4) และการท างานร่วมกับ (X3) น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 
       8.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการต้องใช้รูปแบบ
มีความต่อเนื่องในการบริหารและจัดการศึกษา 
       8.4 น่าจะมีตัวแทนของคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน ของสถานประกอบการ
นั้น ๆ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารและบุคคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน      
เป็นตัวแทนของพนักงานในสานที่ประกอบการนั้น ๆ อยู่แล้ว 
    
ตารางที่ 12 แสดงค่าความถี่และร้อยละจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
 การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ 
 

รูปแบบ
ความสัมพันธ์ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง 
น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บทบาทผูบ้ริหาร 9 100 9 100 9 100 9 100 
กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

9 100 9 100 9 100 9 100 

งบประมาณ 9 100 9 100 9 100 9 100 
มาตรการทางภาษ ี 9 100 9 100 9 100 9 100 

รวมเฉลี่ย 9 100 9 100 9 100 9 100 
   

  จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
รูปแบบความสัมพันธ์ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อสรุป ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานวิจัยที่ค้นพบโดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
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(Factor Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบแล้ว 
พบว่า มีความถูกต้องตามหลักการวิจัย องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมีรูปแบบการบริหารที่มีความเฉพาะตัว ต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารงานและพันธกิจ
ของสถานประกอบการ คือ เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทเป็นอย่างมากในการก าหนดทิศทางการศึกษา
ในสถานประกอบการ แต่จะต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและสถานประกอบการด้วยรวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ      
ในการจัดการศึกษาและรัฐบาลจะต้องมีมาตรการทางภาษีที่ชัดเจนให้กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบหากน ามาประยุกต์ในการด าเนินกิจการของการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการจะสามารถน าพาให้สถานประกอบการเป็นแหล่งวิชาการ 
เป็นที่พ่ึงพึงของบุคลากรในสถานประกอบการตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ    
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. สนับสนุนตามรูปแบบบัญชีมีผลต่อการเสียภาษีรายปี ซึ่งควรมีการก าหนดเรื่อง
เพดานค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน มิเช่นนั้นพนักงานจะเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีเพ่ิมเพราะถือเป็น
รายได้ของลูกจ้างที่ได้เพ่ิมจากสวัสดิการของสถานประกอบการ 
  2. เรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการหากมีการสนับสนุนในด้านการหักภาษี
ลดหย่อนให้กับสถานประกอบ แต่สิ่งที่ขีดขวางความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องนี้ ตามประมวล
กฎหมายรัษฎากรยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจของสรรพากรที่จะต้องท าเว้นแต่จะมีการ
ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงการคลัง 
  3. หากมีประกาศกฎกระทรวงการคลังแล้วทางสรรพากรก็ต้องปฏิบัติตาม   
  4. ความเห็นส่วนตัวเรื่องนี้ควรท าเพ่ือเป็นการผลักดันให้ออกกฎกระทรวงการคลัง      
เพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการด้านการลดหย่อนภาษีในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  5. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่น ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสม ดังนี้  
      5.1 เหมาะสมกันดีและมีความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิชาการ ทั้ง 2 รูปแบบ อย่างไร   
ก็ตามรูปแบบที่ 1 สื่อถึงการน าไปปฏิบัติได้ชัดเจนกว่ารูปแบบที่ 2 
      5.2 มีความเหมาะสมมาก เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันและส่งผลต่อกัน องค์ประกอบ  
ที่ส าคัญ คือการบริหารและจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหารองค์กร 
      5.3 เหมาะสมมากส าหรับองค์ประกอบตามแผนภูมิรูปที่ 1 เนื่องจากมีปัจจัยอย่างน้อย 
6 ประการ ที่จะต้องเก่ียวข้องท าให้การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการประสบความส าเร็จ 
     6. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานประกอบการ ดังนี้ 
      6.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้การน าไปใช้ให้มีประสิทธิผลควรจัดระบบ    
จัดกลุ่ม และล าดับของตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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      6.2 มีความเป็นไปได้มากส าหรับการน าไปใช้ในสถานประกอบการ ขอเสนอแนะว่า  
สถานประกอบการจะจัดการศึกษาได้ดีจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ และมีกฎหมายที่อ านวย
ความสะดวกให้สถานประกอบการในการจัดการศึกษา เช่น เรื่องการลดหย่อนภาษใีห้กับสถานประกอบการ 
      6.3 มีความเป็นไปได้มากโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวน
พนักงานมากเนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ต้องใช้งบประมาณ ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมาก 
      6.4 สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ดีเหมาะส าหรับ
ท าเป็น Check  list ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้เตรียมแผนในแต่ละปัจจัยไว้หรือไม่ 
  7. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานประกอบการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
      7.1 ทุกองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยนี้มีความส าคัญ และจัด เรียงตามล าดับ
ความส าคัญได้ค่อนข้างเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ บทบาทของ
ผู้บริหารที่เน้นการบริหารวิชาการ รวมทั้งการท างานร่วมกันในเชิงวิชาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      7.2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญ งบประมาณต้องได้รับจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ     
และเอกชน ทั้งนีก้ารมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
      7.3 บทบาทของผู้บริหารจะมีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากสามารถจัดงบประมาณ 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้ดีที่สุด และท าให้กิจการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดีทั้งด้านการท างานของพนักงาน 
และชื่อเสียงของบริษัท 
  8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
      8.1 นโยบายจากรัฐต้องชัดเจนและให้สถานประกอบการมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 
       8.2 เสนอว่างบประมาณ (X4) และการท างานร่วมกับ (X3) น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 
       8.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการต้องใช้รูปแบบ
มีความต่อเนื่องในการบริหารและจัดการศึกษา 
       8.4 น่าจะมีตัวแทนของคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน ของสถานประกอบการ
นั้น ๆ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารและบุคคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะกรรมการลู กจ้าง/สหภาพแรงงาน      
เป็นตัวแทนของพนักงานในสานที่ประกอบการนั้น ๆ อยู่แล้ว 
    
    



 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 2) เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ  
โดยด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การด าเนินการวิจัย และการรายงาน
การวิจัย ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยนั้นได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฏี งานวิจัย รายงาน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือวิชาการ ต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือในศึกษาองค์ประกอบ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การวิเคราะห์ ปรับปรุงและสร้างรูปแบบอนาคตภาพที่เหมาะสม ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการ จ านวน 265 แห่ง ๆ ละ 2 คน ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ฝ่ายบริหาร : ผู้อ านวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่าย หรือ
ผู้มีอ านาจแทน จ านวน 1 คน, กลุ่มที่ 2 ฝ่ายบุคคล : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
จ านวน 1 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็น ใช้วิธีเก็บรวบรวมด้วยตนเอง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และแบบตรวจสอบ
รายการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิม
เลขคณิต (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (exploratory 
factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นได้ข้อค้นพบสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วย  
6 ปัจจัย 42 ตัวแปร ดังนี้ 1) บทบาทผู้บริหาร 2) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3) งบประมาณ 4) การท างานร่วมกัน 5) สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์ และ 6) มาตรการทางภาษี 
มีค่าสถิติ Chi - Square Sphericity เท่ากับ 52526.530 (p < .01) แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์นี้
แตกต่างจากเมตริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับค่า KMO ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.948 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของข้อมูล สามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ในระดับดีมาก 
และจากค่าไอเกนของปัจจัยที่มากกว่า 1.00 โดยมีความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อยละ 71.95 ในแต่ละปัจจัย 
ได้จัดเรียงล าดับตัวแปร ตามค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ดังนี้ 
  ปัจจัยที่ 1 “บทบาทผู้บริหาร” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ 1) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน
ภาครัฐในด้านของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความสุข ต้องการ
ท างานในสถานประกอบการด้วยการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาปฐมวัยให้ กับบุตรของพนักงาน          
3) ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และส่งเสริมด้านการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 4) ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของบุตรพนักงานในสถานประกอบการ 5) ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 6) ผู้บริหารเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 7) สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา  
8) ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยค านึงถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ 
9) ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานประกอบการ 
และ 10) ผู้บริหารแสดงความชื่นชมทีมงานในความสามารถหรือผลงานในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ 
  ปัจจัยที่ 2 “กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” ประกอบด้วย  
11 ตัวแปร คือ 1) สถานประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) สถานประกอบการยึดหลักกฎกระทรวงว่า
ด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรของพนักงานในสถานประกอบการ 
3) ผู้บริหารสถานประกอบการยึดหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานส่งเสริมแรงงานสตรีที่มีบุตร 4) ขอบข่าย
การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการยึดหลักตามพันธกิจของสถานประกอบการ 5) สถานศึกษา
ในสถานประกอบการควรมีการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 6) การบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณา
การในกิจกรรมทุกกิจกรรมของศูนย์การเรียน 7) มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตใน
โรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งมาจากพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 8) สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง
บ้านองค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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9) สถานประกอบการมีการวางโครงสร้างการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 10) สถานศึกษา ควรดูแล
เอาใจใส่ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด และ 11) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ
เป็นการเชื่อมโยงการศึกษาของบุตรบุคลากรกับการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกัน 
  ปัจจัยที่ 3 “งบประมาณ” ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาของบุตรบุคลากรกับการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกัน 
2) การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการควรได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือ      
ในการพัฒนาด้านการศึกษาและรัฐบาลควรพิจารณาลดหย่อนค่าภาษีให้กับสถานประกอบการ          
3) สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา 
  ปัจจัยที่ 4 “การท างานร่วมกัน” ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ 1) สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 2) ผู้บริหารและบุคคลากร
ในสถานประกอบการ พนักงานควรสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและเป็นที่ยอมรับของ บุคคลทั่วไป     
3) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมุ่งให้บุตรหลานของบุคลากรได้รับการศึกษา
โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล 4) สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 5) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นการเชื่อมโลก
การศึกษากับการท างาน 
  ปัจจัยที่ 5 “สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ         
1) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 2) จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ให้แก่นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง ตลอดจนครูผู้สอน       
ในสถานศึกษา 4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพจัดบริการทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับเด็กด าเนินงานและจัดระบบการประเมินผลพัฒนาการที่เหมาะสม 6) นักเรียนต้องมีการเรียนรู้
เพ่ือการเล่นและเล่นเพ่ือเรียนรู้ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มี
การอ่านเรียนรู้ศิลปะการเล่นเกม และดนตรี 7) สถานประกอบการมีการบริหารและจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 8) การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการศึกษา 9) จัดท าและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 10) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
  ปัจจัยท่ี 6 “มาตรการทางภาษี” ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) สถานศึกษาอยู่ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการการศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียน            
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการรัฐควรสนับสนุนในการน าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการลดหย่อนภาษีการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ  3) การศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
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 2. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation) ได้รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย
การบริหารจัดการบริหารศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จ านวน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรสูงสุด คือ 0.759 ซึ่งเป็น 
ค่าสหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง ค่า Wilk’s lamda เท่ากับ 0.424 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไป
ในลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก คือ บทบาท
ผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) งบประมาณ (X3) มาตรการ
ทางภาษี (X6) มีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.763, -.731, -.667 และ -.641 ตามล าดับ โดยพิจารณาจาก           
ค่าน้ าหนักคาโนนิคอล ที่มีค่า p 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งถือได้ว่า           
มีค่าน้ าหนักมาก ดังนั้นในรูปแบบที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) งบประมาณ (X3) มาตรการทางภาษี (X6) มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกัน ดังรูปแบบที่แสดงในแผนภูมิที่ 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการรูปแบบที่ 1 
 
 รูปแบบที่ 2 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวประสูงสุด คือ 0.792 ซึ่งเป็นค่า
สหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับต่ า ค่า wilk’s lamda เท่ากับ 0.277 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไปใน
ลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก คือ บทบาทผู้บริหาร 
(X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) และงบประมาณ (X3) ซึ่งมีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ -.529, -.561, -.574 ตามล าดับ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักคาโนนิคอลที่มีค่า p 0.50 ขึ้นไป  
แสดงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ในรูปแบบที่ 2 พบว่า บทบาทผู้บริหาร (X1) มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย (X2) และงบประมาณ (X3) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังรูปแบบที่แสดง     
ในแผนภูมิที่ 11 
 

X6 

X3 

X2 

X1 

-0.76 

-0.66 

-0.76 

-0.73 

-0.76 

-0.64 
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แผนภูมิที่ 11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการรูปแบบที่ 2 
 
 จากแผนภูมิที่ 8 พบว่ามีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบที่ไม่ปรากฏในรูปแบบที่  2 ได้แก่ 
มาตรการทางภาษี (X6) ทั้งนี้หมายความว่าแม้องค์ประกอบดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบที่ 2  
แตเ่นื่องจากว่าองค์ประกอบทุกตัวในกลุ่มตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านมาตรการทางภาษี
ในสถานศึกษา ทั้งนี้รัฐบาลควรค านึงถึงการลดหย่อนภาษีรายได้ให้กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย แม้ว่าองค์ประกอบดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบก็ตาม 
 3. ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
  จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 
เป็นไปได้ ความถูกต้อง ละการน าไปใช้ประโยชน์ได้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ โดยวิธีการพิจารณาโดยวิธีการสัมมนาอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) ผลการพิจารณา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และแต่ละองค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์กันโดยมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ปัจจัย ที่สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 บทบาทผู้บริหาร ปัจจัยที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ปัจจัยที่ 3 งบประมาณ และปัจจัยที่ 6 มาตรการทางภาษี 
 
การอภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานประกอบการ 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ แบ่งเป็น                
6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 บทบาทผู้บริหาร ปัจจัยที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยที่ 3 งบประมาณ ปัจจัยที่ 4 การท างานร่วมกัน ปัจจัยที่ 5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์
ปัจจัยที่ 6 มาตรการทางภาษี เมื่อพิจารณาตามล าดับของปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย สามารถอภิปรายผลในแต่ละ
ปัจจัย ได้ดังนี้ 

X1 X2 

X3 

-0.56 

-0.57 

-0.56 

-0.53 
 

-0.57 

-0.53 
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 ปัจจัยที่ 1 บทบาทผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษายุคปฏิรูปไว้ดังนี้ภารกิจทู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 1) ส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้และการท ามาหากิน แหล่งวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ อาจจะเป็นเรือกสวน ไร่นา 
การท ามาหากิน อาชีพต่าง ๆ ผลผลิตในหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ควรมีการ
ส ารวจอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลที่โรงเรียนของท่านสามารถแสดงต่อผู้ที่ต้องการทราบได้ทันที  
จุดนี้จะเป็นจุดที่ท าให้โรงเรียนของท่านเข้มแข็งต่อไป 2) บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวมภูมิ
ปัญญาทุกสาขาเพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงรู้ และโรงรื่นเริงของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงฝีมือ
ของท่านเกี่ยวกับกลวิธีที่จะดึงชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน มีกลวิธีอะไรบ้างที่ท าให้ชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน 
แล้วเปลี่ยนโรงเรียนเป็น โรงรู้ส าหรับชุมชน คือ ชุมชนอยากรู้อะไรให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ชุมชนของ
เรานั่นคือโรงเรียนของเราจะกลายเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนนั้น 3) ส่งเสริมการใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้
แสดงความสามารถในการจัดการที่จะน าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อธรรมชาติ 
ทั้ง 4 อย่าง มาสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และต้องมีวิธีการจัดการสื่อเหล่านี้ให้เสริมคุณภาพ หรือ
ใช้ป้องกันความเสี่ยงของนักเรียนเป็นอย่างดี  4) เอาใจใส่ส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและ
ความสามารถ รวมทั้งการดูแลเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ท่านบอกได้หรือไม่ว่านักเรียนของท่าน   
กลุ่มไหนมีแววอะไรและกลุ่มไหนมีความเสี่ยงอะไร นั่นก็คือท่านผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่เป็นหัวหน้างาน
ที่มุ่งอยู่กับเอกสารและงานธุรการ แต่จะเริ่มหันมามองนักเรียนมากขึ้น และสามารถบอกได้ว่านักเรียน
กลุ่มไหนที่มีแววทางดนตรี กลุ่มไหนที่มีแววทางกีฬา กลุ่มไหนที่มีแนวทางศิลปะ กลุ่มไหนที่มีแววทาง
วิชาการ สอดคล้องกับ อาคม วัดไธสง สรุปว่า บทบาทและหน้าที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อ
ความส าเร็จในการบริหารผู้บริหารศึกษาต้องแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
โดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก ถ้าผู้บริหารแสดงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมถูกต้อง 
จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขด้วย มีการนิเทศ
ครูอยู่เสมอ 
 ปัจจัยที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8  
ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 24 
ก าหนดให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย และมีการก าหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จากบทบัญญัติดังกล่าว
น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท าให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและให้การศึกษาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ส าหรับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่ท้าทายของผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย จะเห็นได้จาก
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การศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมทาง
ปัจจัยของโรงเรียน และด้านการก าหนดข้อบังคับที่ไม่รัดกุมให้บุคลากรได้ปฏิบัติ  ซึ่งที่ผ่านมานั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ตาม แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่มากนัก และ
หากกล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยแล้ว เกือบจะกล่าว   
ได้ว่ามีน้อยมากหรือไม่มีเลย ในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้เท่าที่ควร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอแนะปัญหาด้านการปฏิบัติเพ่ือให้โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทุกๆ ด้านในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทยเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาจากรัฐ ในมาตรา 49 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 
80 รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 1) 
คุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 2) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 3) จัดให้มีแผนการศึกษาชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  4) ส่งเสริม
สนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน องค์การทางศาสนาและ
เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) ได้ก าหนดให้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมีแนวนโยบายเพ่ือการ
ด าเนินการ คือ การให้พัฒนาคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมาย
ให้เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปีทุกคน ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษา พร้อมทั้งได้วางกรอบการด าเนินงานการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยก่อนเข้า
สู่ระบบการศึกษาในการด าเนินการของรัฐได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมาก 
เพราะถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิ ตทุกด้านโดยด าเนินการร่วมกันทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยขึ้น เพ่ือเป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
สถานศึกษาต่างๆในท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอน สถานศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการ ความพร้อม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของท้องถิ่นได้ 
 ปัจจัยที่ 3 งบประมาณ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
ในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
โรงเรียน รวมทั้งจัดหารรายได้จากาการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
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ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหารงบประมาณจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัด
การศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกันจึงส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา การงบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุก
ชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน องค์กรการกุศลหรือฝ่ายธุรกิจทุก
หน่วยงานและทุกองค์การจะต้องจัดท างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเ พ่ิมหรือลดใน
อนาคตด้วย เพ่ือสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก
งบประมาณเป็นสิ่งชี้บ่งแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการด า เนินงานงบประมาณ จึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีด าเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน การด าเนินการ
กับงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสม มีความจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงาน
องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณ หมายถึง แผนการเงิน
ของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยตัวเลขแสดงรายรับว่ามาจากทางใดและรายจ่ายที่จะต้องจ่ายตามแผนโครงการ
ที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่งๆ แผนการเงินดังกล่าวฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น
และฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ตราเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป เรียกว่า 
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี และการจัดท างบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอน
ด้วยกัน คือ การเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้การบริหาร
งบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้ง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบข่ายในการ
บริหารการเงินโรงเรียน ควรจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 1) การวางแผนการเงินของโรงเรียน มีการคาด
การล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายและด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนที่มีต่อการให้ได้มาหรือการจ่ายไปซึ่งการเงินของโรงเรียน เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ 2) การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
โรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 3) การควบคุมการ
ด าเนินงานทางด้านการเงิน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยระบบบัญชี และวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 4) การ
จัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยท่ี 4 การท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ วิธีการท างานร่วมกับผู้บริหารในการ
ด าเนินงานภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูง           
ก็สามารถเกิดปัญหากระทบกระท่ังกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะด าเนินการอย่างไรให้
ปัญหาเหล่านั้นลดลงหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร ส่วนผู้
ที่จะกระทบกระทั่งกับผู้บริหารมากที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้าน  “เลขานุการ” 
เป็นหลัก แล้วท าไมถึงเกิดปัญหาระหว่างผู้บริหารกับเลขานุการมากที่สุดล่ะ  ค าตอบก็คือทั้งสองคน
จะต้องประสานและมอบหมายงานเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติทุกวัน  แต่หากผู้บริหารมีเลขานุการ      
ทีท่ างานเข้ากันไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาในด้านการท างานโดยตรงซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่กับองค์กร ซึ่งเป็น
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ที่แน่นอนว่าการด าเนินงานอาจจะมีอุปสรรคและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น เลขานุการ
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้บริหารให้ได้เพราะเลขานุการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องปรับตัวเข้าหา        
ผู้บังคับบัญชา โดยให้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) รู้เป้าหมายของผู้บริหารเลขานุการไม่ว่าจะเป็นของ
หน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จะเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากที่สุดเนื่องจากจะได้รับค าสั่ง  
มาโดยตรงจากผู้บริหารที่ตนเองสังกัดอยู่แต่ว่าเลขานุการทราบชัดเจนหรือไม่ว่าเป้าหมายของผู้บริหาร
คืออะไร ต้องการผลลัพธ์ที่ตอบรับกลับมาจากการมอบหมายนั้นอย่างไร ดังนั้น เลขานุการ ต้องทราบ  
ให้ชัดเจนว่าผู้บริหารคาดหวังผลการด าเนินงานหรืองานที่มอบหมายจากเลขานุการอย่างไร  ดังนั้น
เลขานุการต้องรู้เป้าหมายว่าเขาต้องการอะไรหากเราไม่สามารถเข้าใจได้จริงในกรณีที่ผู้บริหารไม่ได้
ระบุหรือแจ้งให้ทราบก็ควรสอบถามให้แน่ใจ อย่าคิดเอาเอง เพราะเกิดความผิดพลาดจะท าให้
เลขานุการขาดความน่าเชื่อถือและท าให้ผู้บริหารเกิดความไม่มั่นใจที่จะมอบหมายงานอ่ืนๆ               
ให้ด าเนินการต่อ 2) การล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
เลขานุการอาจจะได้รับมอบหมายงานให้ท าในหลายๆ เรื่องแต่คุณก็ไม่ต้องท้อใจว่าจะท าไม่ทัน 
ประการแรกที่เลขานุการต้องกระท าก็คือ การลงเรื่องนัดหมาย หรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ในสมุดโน้ต 
หรือสมุดบันทึก หรือปฏิทินส าหรับปฏิบัติงาน ว่าเรื่องไหนที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนให้เสร็จและ
เรื่องไหนที่ยังไม่ต้องรีบด าเนินการ ให้ล าดับเรื่องให้เรียบร้อยแล้วมาด าเนินการตามความเร่งด่วนของ
งานที่ได้รับมอบหมายทีละเรื่องๆ ไปให้เสร็จเรียบร้อย ไม่ควรท าพร้อมกันทุกเรื่อง จะท าให้เกิดความ
สับสนและท าให้งานขาดประสิทธิภาพ 3) รู้สไตล์การบริหารงานของผู้บริหารก่อนอ่ืนเลขานุการต้อง
ทราบว่าประเภทของผู้บริหารหรือผู้น านั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที ่1 ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 
(Autocratic Leader) ลักษณะเผด็จการชอบสั่งการใช้อ านาจกดขี่  ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง         
การบังคับบัญชาสั่งการจากข้างบนลงล่างไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ประเภทที่ 2 ผู้น าแบบเสรี (Laissez-
faire leader) ไม่ยึดกฎเกณฑ์ตายตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ร่วมงานเสนอ ปล่อยใต้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่ไปเรื่อยๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ไม่มีการประเมินผลงาน ประเภทที่ 3 คือผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic leader) ยึดถือความคิดกลุ่มเหนือความคิดตนเอง แบ่งงาน มอบหมาย
งานเป็นระบบ ให้ค าแนะน าในหน้าที่การงานสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยใช้กฎเกณฑ์
สร้างสรรค์งาน ดังนั้นเลขานุการ จ าเป็นต้องรู้ว่าผู้บริหารของตนเองเป็นเป็นผู้บริหารประเภทไหน ทั้งนี้
เพ่ือที่จะเรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างและพยายามปรับตัวให้เข้ากันได้ดี  จะส่งผลให้การด าเนินงาน
ราบรื่นมากข้ึน 4) อย่าปกปิดปัญหาการปฏิบัติงานเมื่อประสบกับปัญหาแล้วเลขานุการต้องดูปัญหา
ก่อนว่าเป็นปัญหาแบบใด หากเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป ก็สามารถแก้ไขโดยตนเองและค่อย
รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ามีการมอบหมายให้เลขานุการสามารถ
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องรายงานเพราะบางครั้งก็เป็นเรื่องหยุมหยิมเกินไป  
แต่หากเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาแล้วเลขานุการไม่อาจจะด าเนินการแก้ไขได้แล้วต้องด าเนินการรายงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบเป็นการด่วน ไม่ต้องลังเลใจว่าจะโดนผู้บริหารต าหนิ เพราะหากพยายามปิดบัง
ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็เหมือนกับโกหก ดังนั้นเลขากับผู้บริหารควรจะต้องสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ         
ก็จะสามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการท างานได้มากทีเดียว 5) ให้เกียรติผู้บริหารอย่างเสมอต้น
เสมอปลายการท างานระหว่างเลขานุการกับผู้บริหาร เลขานุการต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บังคับบัญชา  แม้ว่าบางครั้งผู้บังคับบัญชาจะมีอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา            
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แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องให้เกียรติต่อผู้บริหารแม้ในบางครั้งอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของ
ผู้บริหาร แต่ก็ให้โต้แย้งได้ และไม่จ าเป็นต้องคล้อยตามทุกอย่างแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและ
ความถูกต้อง ในกรณีไม่เห็นด้วยกับความคิดของผู้บริหารก็ควรแจ้งให้ทราบแบบส่วนตัวไม่แสดงออก
ถึงการไม่ให้เกียรติผู้บริหารไม่น าความลับของผู้บริหารไปบอกผู้อ่ืนให้ปฏิบัติอย่างเสมอต้นและเสมอปลาย
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ดังนั้นเลขากับผู้บริหารต้องรู้ใจกันและกันและเข้ากันได้ดีจะท าให้งานราบรื่น   
เมื่อผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนไปตามสมัยหรือวาระการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องยังคงให้ความเคารพ
และให้เกียรติแฉกเช่นที่เคยเป็นผู้บริหารสรุปแล้ววิธีการท างานร่วมกับผู้บริหารให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จได้ต้องรู้เป้าหมายของผู้บริหาร และสามารถล าดับความส าคัญของงาน  
ที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง รู้สไตล์การบริหารงานของผู้บริหาร อย่าปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้น และให้
เกียรติผู้บริหารอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หากปฏิบัติได้ตามข้ันต้นแล้วเราก็สามารถท างานกับผู้บริหาร
อย่างมีความสุข 
 ปัจจัยที่ 5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 
และคณะ กล่าวว่าบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่ง  ที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการศึกษาประสบความส าเร็จส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
ได้ก าหนดไว้ในความมุ่งหมายและหลักการซึ่งต้องการให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังช่วยปลูกฝังจิตส านึก         
ทีถู่กต้องให้กับผู้เรียน เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์การพ่ึงพาตนเอง การใฝ่รู้อยู่เสมอ การเห็นความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาค การเคารพ
กฎหมาย ความรู้สากล ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการเห็นความส าคัญของการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แบบเดิมที่เคยใช้ เพ่ือตอบรับกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การบริหารจัดการ      
ทีเ่น้นบุคคลเป็นส าคัญซึ่งค านึงถึงความต้องการ ความแตกต่าง ความสนใจ ความเอ้ืออาทรความต้องการ
มีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกคน วิสัยทัศน์นี้จะส่งผลให้ผู้บริหารปรับพฤติกรรมการบริหาร ให้เป็นแบบอย่าง
แก่ครู ซึ่งจะถ่ายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนการสอน ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นบทบาท
ของผู้บริหารที่เอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีดังนี้ 1) การพัฒนา
หลักสูตร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับ สภาพปัจจุบัน และ
เป็นหลักสูตรบูรณาการ แม้ว่าหลักสูตรยังคงแบ่งเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชามีตารางเรียนเป็นกรอบ
ควบคุมเวลา ค่อนข้างเคร่งครัดไม่ยืดหยุ่น แต่ในอนาคตโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่แท้จริง
ของท้องถิ่นให้ได้หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพราะผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมหลากหลายซึ่งครูในฐานะ        
ผู้อ านวยความสะดวกเป็นผู้จัดให้ ดังนั้นการสะท้อน องค์ความรู้ ความคิด ความรู้สึกจากการที่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนจะมีลักษณะหลากหลายและเป็นองค์ความรู้รวมจากหลายวิชา หลักสูตรบูรณาการ           

286



 

จึงเป็นหลักสูตรที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  2) การจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ แหล่งการเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เรือนเพาะช า สวนหย่อม ห้องจริยศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา 
ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้ที่กล่าวมานี้ มีอยู่ในสถานศึกษาตามปกติอยู่แล้ว        
หากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้เหล่านี้ให้เป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ 
 ปัจจัยท่ี 6 มาตรการทางภาษี เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ ปิยะ ตราชูธรรม กล่าวว่า มาตรการภาษีด้วยการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน : ศึกษา
กรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา จากการศึกษาพบว่า มาตรการลดหย่อนภาษีรายได้นิติ
บุคคลเพ่ือจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยการยกเว้นภาษีรายได้ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงเรียนเอกชนเป็นมาตรการทางภาษีที่มีใช้อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
แต่เนื่องจากในประเทศไทยการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชากับการ
ประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ทับ
ซ้อนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการจัดการศึกษา ท าให้การยกเว้นภาษีรายได้ให้แก่ผู้
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนทั้งสองประเภทก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางภาษี และไม่สอดคล้อง
กับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากร อีกทั้งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศและท าให้รัฐ
ขาดรายได้จากธุรกิจกวดวิชาที่สร้างรายได้ที่ดีแก่ผู้ลงทุนน าไปสู่ความไม่เหมาะสมของนโยบายภาษีตาม
บทบัญญัตขิองประมวลรัษฎากร ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสมในการ
ใช้มาตรการทางภาษรีายได้ส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชาด้วยการ
ใช้นโยบายภาษีอากรเพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยการบังคับจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าว ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการออกกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแก้ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางภาษีรายได้เพ่ือจูงใจ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงเรียนเอกชนเป็นมาตรการทางภาษีที่มีใช้อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
แต่เนื่องจากในประเทศไทยการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชากับการ
ประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ทับ
ซ้อนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการจัดการศึกษาท าให้การยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนทั้ง 2 ประเภทก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางภาษี และ            
ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากรอีกท้ังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศ
และท าให้รัฐขาดรายได้จากธุรกิจกวดวิชาที่สร้างรายได้ที่ดีแก่ผู้ลงทุนน าไปสู่ความไม่เหมาะสมของ
นโยบายภาษีตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ 
ที่เหมาะสมในการใช้มาตรการทางภาษีรายได้นิติบุคคลส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ประเภทกวดวิชาด้วยการใช้นโยบายภาษีอากรเพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยการบังคับจัดเก็บ
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ภาษีจากผู้ประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งสามารถด าเนินการได้ โดยการออกกฎกระทรวงและพระราช
กฤษฎีกาขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  
 
 2. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ 
 รูปแบบที่ 1 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรสูงสุด คือ 0.759 ซึ่งเป็นค่า
สหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง ค่า Wilk’s lamda เท่ากับ 0.424 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระเหล่านี้ส่งผลต่อ
กลุ่มตัวแปรตามซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญระดับที่  0.01 
และตัวแปรเหล่านี้ สามารถอธิบายตัวแปรได้ถึงร้อยละ  13.31 (eigenvalues เท่ากับ 1.331)           
โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไปในลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ได้รับ
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก คือ บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ        
ที่เกี่ยวข้อง (X2) งบประมาณ (X3) มาตรการทางภาษี (X6) มีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.763, -.731, -.667
และ -.641 ตามล าดับ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักคาโนนิคอล ที่มคี่า p 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าเป็นตัวเลข
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งถือได้ว่ามีค่าน้ าหนักมาก ดังนั้น ในรูปแบบที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระได้แก่ บทบาท
ผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) งบประมาณ (X3) มาตรการ
ทางภาษี (X6) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อภิปรายความได้ว่าเมื่อผู้บริหารสถานประกอบการให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ แล้วผู้บริหารจะต้องค านึงถึง
กฎหมายและระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสถานประกอบการ ตลอดจน   
มีการลดหย่อนภาษีรายได้ให้กับสถานประกอบการที่จัดให้มีการศึกษาระดับปฐมวัย  
 รูปแบบที่ 2 เป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวประสูงสุด คือ 0.792 ซึ่งเป็นค่า
สหสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับต่ า ค่า wilk’s lamda เท่ากับ 0.277 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระเหล่านี้ส่งผลต่อ
กันและเหล่านี้ สามารถอธิบายตัวแปรอิสระได้ร้อยละ 3.0 (eigenvalues) เท่ากับ 2.643) โดยความสัมพันธ์
ของตัวแปรเป็นไปในลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก 
คือ บทบาทผู้บริหาร (X1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (X2) และ งบประมาณ 
(X3) ซึ่งมีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.529, -.561, -.574 ตามล าดับ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักคาโนนิคอล           
ที่มีค่า p 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ในรูปแบบที่ 2 พบว่า บทบาทผู้บริหาร 
(X1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (X2) และงบประมาณ (X3) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อภิปราย
ความได้ว่าเมื่อผู้บริหารสถานประกอบจะต้องส่งเสริมจัดให้มีการศึกษาสถานศึกษาในสถาน
ประกอบการ ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรวมทั้งให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา จากรูปแบบที่ 2 พบว่ามีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบที่ไม่ปรากฏ
ในรูปแบบที่ 2 ได้แก่ มาตรการทางภาษี (X6) ทั้งนี้หมายความว่าแม้องค์ประกอบดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏ
ในรูปแบบที่ 2 แต่เนื่องจากว่าองค์ประกอบทุกตัวในกลุ่มตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้าน
มาตรการทางภาษีในสถานศึกษา ทั้งนี้รัฐบาลควรค านึงถึงการลดหย่อนภาษีรายได้ให้กับสถาน
ประกอบการที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย แม้ว่าองค์ประกอบดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบก็ตาม 
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 3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ 
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย มีความสัมพันธ์กันคือ เมื่อผู้บริหารสถานประกอบการให้ความส าคัญ     
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการจะมีการท างานร่วมกันของบุคลากร      
ทุกส่วนในสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนภาครัฐจะต้องให้การ
สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสถานประกอบการตลอดจนมีการลดหย่อนภาษีรายได้
ให้กับสถานประกอบการที่จัดให้มีการศึกษาระดับปฐมวัย องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบที่พิจารณา
ในเบื้องต้น พบว่า มีความครอบคลุม เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการจะต้องมีการ
บริหารงานที่แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนปกติทั่วไป จึงจะสามารถด าเนินการเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศในทุกๆ องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 4 องค์ประกอบ
ล้วนมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่สามารถ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลได้นั้นจะส่งผลต่อระบบ โครงสร้างและการยอมรับเชื่อถือของการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากสถานประกอบการแห่งใดจะ
น ารูปแบบการบริหารนี้ ไปปรับใช้ในการบริหารย่อมเป็นไปได้ แต่ต้องวางแผนจัดการการบูรณาการ
ในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน เมื่อพิจารณาการด าเนินงานวิจัย ตลอดจนผลการวิจัยที่ได้รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการทั้ง 4 องค์ประกอบนั้น มีความชัดเจน ถูกต้อง 
ครอบคลุม เหมาะสมในการน าไปใช้ เนื่องจากทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถส่งผลให้สถานศึกษาในสถาน
ประกอบการมีความเด่นในทุก ๆ ด้าน สามารถเป็นสถานศึกษาที่ช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย
ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนั้น ต้องมีการจัดการอย่างรอบคอบและเป็นการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับผู้บริหารของสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติร่วมกัน  
เพ่ือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอ
ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือให้รัฐบาลได้น าไปทบทวนหรือพิจารณาให้การสนับสนุนสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. สนับสนุนตามรูปแบบบัญชีมีผลต่อการเสียภาษีรายปี ซึ่งควรมีการก าหนดเรื่อง
เพดานค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน มิเช่นนั้นพนักงานจะเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีเพ่ิมเพราะถือเป็น
รายได้ของลูกจ้างที่ได้เพ่ิมจากสวัสดิการของสถานประกอบการ 
  2. เรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการหากมีการสนับสนุนในด้านการหักภาษี
ลดหย่อนให้กับสถานประกอบ แต่สิ่งที่ขีดขวางความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องนี้ ตามประมวล
กฎหมายรัษฎากรยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจของสรรพากรที่จะต้องท าเว้นแต่จะมีการ
ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงการคลัง 
  3. หากมีประกาศกฎกระทรวงการคลังแล้วทางสรรพากรก็ต้องปฏิบัติตาม   
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  4. ความเห็นส่วนตัวเรื่องนี้ควรท าเพ่ือเป็นการผลักดันให้ออกกฎกระทรวงการคลังเพ่ือ
ช่วยเหลือสถานประกอบการด้านการลดหย่อนภาษีในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  5. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานประกอบการ องค์ประกอบที่น ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสม ดังนี้  
      5.1 เหมาะสมกันดีและมีความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิชาการ ทั้ง 2 รูปแบบ อย่างไร   
ก็ตามรูปแบบที่ 1 สื่อถึงการน าไปปฏิบัติได้ชัดเจนกว่ารูปแบบที่ 2 
      5.2 มีความเหมาะสมมาก เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันและส่งผลต่อกัน องค์ประกอบ  
ที่ส าคัญ คือการบริหารและจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหารองค์กร 
      5.3 เหมาะสมมากส าหรับองค์ประกอบตามแผนภูมิรูปที่ 1 เนื่องจากมีปัจจัยอย่างน้อย 
6 ประการ ที่จะต้องเก่ียวข้องท าให้การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการประสบความส าเร็จ 
      5.4 รูปแบบที่ 1 และ 2 มีความแตกต่างในแง่ความสัมพันธ์มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์
ในรูปแบบที่ 2 น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพราะแสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  6. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการมีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ ดังนี้ 
      6.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้การน าไปใช้ให้มีประสิทธิผลควรจัดระบบ จัดกลุ่ม 
และล าดับของตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      6.2 มีความเป็นไปได้มากส าหรับการน าไปใช้ในสถานประกอบการ ขอเสนอแนะว่า  
สถานประกอบการจะจัดการศึกษาได้ดีจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ และมีกฎหมายที่อ านวย
ความสะดวกให้สถานประกอบการในการจัดการศึกษา เช่น เรื่องการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ 
      6.3 มีความเป็นไปได้มากโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวน
พนักงานมากเนื่องจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ต้องใช้งบประมาณ ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมาก 
      6.4 สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ดีเหมาะส าหรับ
ท าเป็น Check  list ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้เตรียมแผนในแต่ละปัจจัยไว้หรือไม่ 
  7. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย          
ในสถานประกอบการ องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานประกอบการ มี
รายละเอียดดังนี้ 
      7.1 ทุกองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยนี้มีความส าคัญ และจัดเรียงตามล าดับ
ความส าคัญได้ค่อนข้างเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ บทบาทของ
ผู้บริหารที่เน้นการบริหารวิชาการ รวมทั้งการท างานร่วมกันในเชิงวิชาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      7.2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญ งบประมาณต้องได้รับจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ     
และเอกชน ทั้งนีก้ารมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
      7.3 บทบาทของผู้บริหารจะมีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากสามารถจัดงบประมาณ 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้ดีที่สุด และท าให้กิจการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดีทั้งด้านการท างานของพนักงาน 
และชื่อเสียงของบริษัท 

290



 

      7.4 ปัจจัยในแผนภูมิรูปแบบที่ 2 มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการศึกษา 
  8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
      8.1 นโยบายจากรัฐต้องชัดเจนและให้สถานประกอบการมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 
       8.2 เสนอว่างบประมาณ (X4) และการท างานร่วมกับ (X3) น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 
       8.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการต้องใช้รูปแบบ
มีความต่อเนื่องในการบริหารและจัดการศึกษา 
       8.4 น่าจะมีตัวแทนของคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน ของสถานประกอบการ
นั้น ๆ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารและบุคคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงานเป็นตัวแทน
ของพนักงานในสานที่ประกอบการนั้น ๆ อยู่แล้ว 
    
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยมีข้อแสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
  1. บทบาทผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจและสามารถบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร และจะต้องเป็นผู้น าครู บุคลากรสถานศึกษาในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เข้าใจและตระหนักในความส าคัญ
ของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จะส าเร็จได้ก็ด้วยความเอาใจใส่ของผู้บริหารอย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดในการ
บริหารจัดการเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้พร้อม ๆ กับการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะการมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความส าคัญของ
ผู้เรียนจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ โดยที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ลงมือท า แนะน าครูผู้สอน 
โดยการสร้างความตระหนัก ในความส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน  ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจัดการเรียนการสอน 
  2. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
กับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการจะต้องก าหนดมาตรการระเบียบปฏิบัติ         
ที่ชัดเจนให้กับสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งนี้บุคลากรทางการ
ศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดได้เรียนรู้อยู่ในสถานศึกษาอย่างอบอุ่นมั่นใจสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุขอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป อีกทั้งเป็น
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การสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและจะเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและกฎระเบียบต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป 
  3. งบประมาณ สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ผลิตคนให้มีคุณภาพ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่
หรือแสวงหาเพิ่มเติม งบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรของสถานศึกษา จึงมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา ทั้งงานวิชาการ งานธุรการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานชุมชน จ าเป็นต้องใช้เงินทั้งสิ้น เพ่ือช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการของงบประมาณจะเป็นเครื่องมือในการใช้จ่าย หรือจัดสรรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือมีการวางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน 
ว่าผลงานกับเงินที่ใช้จ่ายสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามการบริหารงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานประกอบการ ถ้าบริหารผิดพลาดจะท าให้การบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานประกอบการไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
  4. มาตรการทางภาษี รัฐบาลควรก าหนดมาตรการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสถาน
ประกอบการที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งนี้เพ่ือจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้วยการยกเว้นหรือน าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษามาหักภาษีรายได้ของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีแต่เนื่องจากในประเทศไทย การประกอบกิจการ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นประเภทกวดวิชากับการประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ    
มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ทับซ้อนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ของการจัดการศึกษา ดังนั้น ฝ่ายรัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความ
เหมาะสมในการใช้มาตรการทางภาษีรายได้นิติบุคคลส าหรับการประกอบกิจการสถานศึกษาในสถาน
ประกอบการ ด้วยการใช้นโยบายยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคลส าหรับสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานประกอบการได้ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการอย่างแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือในการท าการศึกษาวิจัยเชิงลึกในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) 
เพ่ือร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรอ่ืนอีกหรือไม่ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย      
ในสถานประกอบการ 
 2. ควรศึกษาข้อจ ากัด สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสถานประกอบการ เนื่องจากแต่ละสถานประกอบการมีโครงสร้างการจัดและการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ท าให้การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการมีความแตกต่างกัน 
 3. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานประกอบการ 
ทีม่ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถน าไปปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน
ประกอบการได้อย่างแท้จริง 
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