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บทคัดยอ 

 การวจัิยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบและตรวจสอบความสอดคลอง

ระหวางโมเดลของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับขอมูลเชิงประจักษ การดําเนินการวิจัย

แบงเปนสองระยะ คือ ระยะแรกเปนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและ

งานวจัิยที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และศึกษาโรงเรียนดีเดนดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระยะที่สองเปนการตรวจสอบสมตฐิานการวจัิย กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบรหิาร และครูผูสอน

ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 686 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคาซึ่งมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.65 ถึง 0.85 และคาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเทากับ 0.97 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงสมมตฐิานกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 

คุณภาพของผูเรียน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปนองคการแหงการเรียนรู การมีสวนรวม 

ของผูปกครองและชุมชน และความพงึพอใจในการทํางาน 2) โมเดลองคประกอบคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยที่ ผูวิ จัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (𝑥𝑥𝑥𝑥2= 0.00 

P-value = 1.00, df = 0, RMSEA = 0.00) และเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา 

การเปนองคการแหงการเรียนรู มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด รองลงมาคือประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงาน การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ความพึงพอใจในการทํางาน 

และคุณภาพของผูเรยีน ตามลําดับ 

 คําสําคัญ: การวเิคราะหองคประกอบ คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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Abstract 

 The objectives of this research were to analyze the factors of the early childhood 

education management qualities and to examine the goodness of fit of the hypothesis model 

with the empirical data. The study were conducted in 2 phases. The first phase was the 

research conceptual framework construction, done through an analysis of relevant papers 

and researches, experts’ interview, and a study of outstanding schools in early childhood 

education management. The second phase was the research hypothesis test. Data collection 

was conducted with a set of rating scale questionnaire with the discrimination power 

between 0.65-0.85 and the reliability coefficient of 0.97. The subject group comprised 

school directors and early childhood teachers in the schools under the Primary Education 

Service Area Offices in the Northeast of Thailand, totally 686, selected through a multi-

stage random sampling. Statistic package was employed to conduct the confirmatory factor 

analysis and to examine the goodness of fit between the hypothesis model and the empirical 

data. 

 The research findings were as follows: 1) The factors of quality of an early 

childhood education management comprised student quality, administration efficiency, the 

state of being a learning organization, participation of parents and communities, and work 

satisfaction. 2) The model of factors of an early childhood education management quality developed 

by researcher showed a goodness of fit with the empirical data. (𝑥𝑥𝑥𝑥2= 0.00 P-value = 1.00, df = 0, 

RMSEA = 0.00) When considered the coefficient of factor loadings ranking from the highest to 

the lowest were the state of being a learning organization, administration efficiency, 

participation of parents and communities, work satisfaction, and student quality. 

 Keywords: Factors Analysis, Early Childhood Education Management Quality, Early Childhood 

Education Management  
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บทนํา 

 การศึกษาปฐมวัยเปนพื้นฐานของการศึกษา 

เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีอายุระหวางแรกเกิด–5 ป 

เป นช ว งอา ยุ ท่ี สามารถ พัฒนาความพร อม 

 ดานรางกาย จติใจ อารมณ สังคม และสตปิญญา

ไดเต็มท่ี หากไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาในชวงน้ี

อาจมีผลใหพัฒนาการดานตาง ๆ เปนไปอยาง

เช่ืองชา ซึ่งจะกระทบตอการเจริญเติบโตในอนาคต 

การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมี ลักษณะพิ เศษท่ี

แตกตางไปจากระดับอื่น ๆ ท้ังน้ี เพราะเด็กในวัยนี้

เปนวัยท่ีสําคัญในการวางรากฐานของบุคลิกภาพ

และการพัฒนาทางสมอง (เยาวพา เดชะคุปต, 2542) 

 นอกจากนี้ อมรชัย ตันติเมธ (2547) 

ไดกลาววา การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษา

เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาและสงเสริมพัฒนาการ

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

แกเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546) ระบุวา นักจิตวิทยาและนักการศึกษา 

ท่ัวโลกตางใหความสําคัญและใหความสนใจ 

ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด–5 ป)  

วากระบวนการเรียนรูในชวงปฐมวัยมีผลกระทบ 

ในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของคน เพราะเปนชวง

ท่ีระบบประสาทและสมองกําลังสรางโครงสรางท่ีมี

การเจริญเตบิโตในอัตราสูงสุดคือ รอยละ 80 ของ

วัยผูใหญ ดังนั้น สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก การดูแล

อบรมเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมพัฒนาการจึงเปน

สิ่งสําคัญย่ิงเพราะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญตอการบมเพาะ 

บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของ

สมองท่ีจะสงผลตอสติปญญาและความสามารถของ

เด็กอยางถาวร นอกจากน้ี มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาการเรียนรู (2553) ไดระบุวา “...การจัดการศึกษา 

จะตองเร่ิมตนจากการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอยางย่ิง 

เด็กปฐมวัยหรือเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากชวงอายุ 

3-6 ปถือเปนวัยทองของชีวิต โดยเปนชวงท่ีเด็ก 

มีการรับรู เรียนรู และพัฒนาอยางรวดเร็ว เหมาะท่ี

จะวางรากฐานคุณภาพชีวิตทุกดาน ท้ั งด าน 

รางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และ 

ดานสติปญญา ตลอดจนบุคลิกภาพท่ีจะติดตัวเด็ก

ไปเปนผูใหญท่ีพงึประสงคของสังคมในอนาคต...” 

 ป จจั ยท่ี ส งผลต อคุ ณภาพการจั ด

การศึกษาปฐมวัยท่ียังเปนปญหาและอุปสรรคใน

ปจจุบันมีหลาย ๆ ปจจัย เชน การจัดการเรียนรูของ

ครูยังขาดประสิทธิภาพและไมสามารถเอื้อตอ 

การสรางเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมใหกับเด็ก 

(พัชรา พุมพชาติ, 2558) 

 นอกจากน้ี บุญเชิด ชํานิศาสตร (2556) 

ยังกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาระดับปฐมวัย 

ใหครูผูสอนระดับปฐมวัยพยายามสอนใหเด็ก 

อานคลอง เขียนคลอง เพื่อสนองความตองการ

ของผูปกครองไมคํานึงถงึพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน 

คือ ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม 

และดานสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับการรายงาน

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 ในป

การศึกษา 2555 ระดับประเทศพบวา นักเรียน

ระดับปฐมวัย รอยละ 98.00, 93.86, 71.67 และ 

59.17 มีพัฒนาการดานสังคม ดานอารมณจิตใจ 

ดานรางกาย และดานสติปญญา อยูในระดับด ี

ตามลําดับ คารอยละของพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

มีความแตกตางกันคอนขางมาก แสดงใหเห็นวา 

ครูผูสอนสวนหนึ่งอาจไมไดจัดประสบการณเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการใหแกนักเรียนเปนองครวม 

อยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน, 2558) 

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 

ไดอยางมคีุณภาพตองมุงสงเสริม สนับสนุนการเรียนรู

เด็กทุกประเภท เปนการพัฒนาเด็กแบบองครวม 

รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงาน
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ใหบริการวิชาการ เปนแหลงศึกษาวิจัย ทดลอง 

และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยใหเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน (2554), ณัฐฐนัินท พราหมณสังข (2550), 

ภิญโญ มนูญศิลป (2551), สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551), 

Scheerens (2004)) ซึ่งสอดคลองกับมูลนิธิสถาบันวิจัย 

และพัฒนาการเรียนรู (2553) ไดกลาววา การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพภายใต

ปรัชญาหรือความมุงม่ันท่ีชัดเจนในการพัฒนา

คุณภาพเด็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมี

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีเปนปจจัยและกระบวนการ

ท่ีจําเปน คอื การบริหารอยางมปีระสิทธิภาพ การมี

ครูและผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัด

กจิกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร การมีปฏิสัมพันธ

ท่ีอบอุนและจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย รวมท้ัง

การสนับสนุนและการมสีวนรวมของครอบครัวเด็ก

และชุมชนดวย นอกจากนี้ เรขา ศรีวิชัย (2554), 

นริสานันท เดชสุระ (2552), กระทรวงศึกษาธิการ 

(2547), หฤทัย อรุณศิริ (2551), จรรยา ชินสี (2552), 

อรุณี สาธรพิทักษ (2557) Oakley (1991) ไดกลาวถึง

องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผูวิจัย

ไดสรุปวา ประกอบดวย สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

การมีสวนรวมกับชุมชน การดําเนินงานตามนโยบาย 

ความเปนมืออาชีพของครู ความเปนมืออาชีพ 

ของผูบริหาร การบริหารจัดการ หลักสูตรและ 

การเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และ ความพงึพอใจ

ของผูปกครอง คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของโรงเรียน จึงเปนกระบวนการทํางาน ผลสําเร็จ

ของการทํางานและผลสะทอนตอผลผลิตและ 

การดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย และ

นอกจากน้ีการสงเสริมใหโรงเรียนเกิดคุณภาพนั้น 

คือ การท่ีสมาชิกทุกคนในองคการมีพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง สามารถแสดงศักยภาพสําหรับ

ผลงานท่ีตองการ สามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางเสรี และสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู 

ซึ่งกันและกัน เกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 

อยูเสมอเพื่อมุงสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยาง

ย่ังยืน จะเรียกวาโรงเรียนนั้นเปนองคการแหง 

การเรียนรู (ศศกร ไชยคําหาญ (2550), พิศุทธ์ิ  

กติิศรีวรพันธ (2556)) 

 ดวยเหตุผลดังกลาวคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยยังมีปญหาและอุปสรรคใน  

การจัดการศึกษา ทําใหผูวจิยัตองการท่ีจะทราบวา

องคประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

มอีะไรบางและจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของพบวา องคประกอบของคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยมีหลายองคประกอบ แตท่ีเปน

องคประกอบท่ีสําคัญมี 5 องคประกอบ ไดแก 

คุณภาพของผูเรียน ประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

การเปนองคการแหงการเรียนรู การมีสวนรวมของ

ผูปกครองและชุมชน และความพึงพอใจใน 

การทํางาน และจากผลการวิจัยท่ีผานมาเกี่ยวกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดมีการใชวิธี

วิเคราะหขอมูลแตกตางกัน ผลการวิเคราะห 

ไมสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรท่ี

สะทอนคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยได

อยางครอบคลุม ถูกตองท้ังหมด เนื่องจากตัวแปร

มีความสัมพันธกันสูง  ทําใหยากในการแปล

ความหมายหรืออาจแปลความหมายผิดพลาดได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองคประกอบ

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยนืยัน ซึ่งจะทําใหไดองคประกอบ

ท่ีชัดเจนตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด บนพื้นฐาน

ของปรัชญา หลักการ ทฤษฎีและแนวการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย ท้ังนี้เพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชเปน

กรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อวเิคราะหองคประกอบของคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรง เ รียนสังกั ด

สํา นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตรวจสอบ 

ความสอดคลองระหวางโมเดลเชิงสมมติฐาน 

ท่ีผูวจิัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร 

และครูผูสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 จําแนก

เปนผูบริหาร จํานวน 11,554 คน และครูผูสอน

ระดับปฐมวัย จํานวน 24,933 คน รวมประชากร

ท้ังสิ้น 36,487 คน 

 กลุมตัวอยาง ผูบริหารและครูผูสอน

ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ในภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในปการศึกษา 2559 จํานวน 686 คน จําแนกเปน

ผูบริหาร จํานวน 343 คน และครูผูสอน จํานวน 

343 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi 

Stage Random Sampling) การกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง ใชอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางกับ

จํานวนพารามเิตอรหรือตัวแปรเปน 20 ตอ 1 หนวย 

(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2549) การวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวน

ตัวแปรสังเกตเทากับ 5 ตัว ดังนัน้ขนาดกลุมตัวอยาง 

ขั้นตํ่าในการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 100 คน ซึ่งเปน

เกณฑขั้นตํ่า แตเพื่อใหขนาดของกลุมตัวอยาง 

มีความเหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน จําเปนตองใชกลุมตัวอยาง

ท่ีมีขนาดใหญ กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมคือตั้งแต 

500 ขึ้นไป (สมบัติ ทายเรือคํา, 2553) ผูวิจัยจึงใช

กลุมตัวอยางท้ังสิ้น 686 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คอื 

  1.1 คุณภาพของผูเรียน 

  1.2 ประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

  1.3 การเปนองคการแหงการเรียนรู 

  1.4 การมีสวนรวมของผูปกครอง

และชุมชน 

  1.5 ความพงึพอใจในการทํางาน 

 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 องคประกอบของคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือประกอบดวย คุณภาพของผู เ รียน 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปนองคการ

แหงการเรียนรู การมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชนและความพึงพอใจในการทํางาน และมี 

ความกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิจัย 

เพื่อใชในการดําเนินการวิจัยระยะท่ี 1 เพื่อสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารกับครูผูสอนปฐมวัยใน

โรงเรียนดีเดนท่ีมีผลการประเมินภายนอกระดับ

ปฐมวัย รอบสามระดับดมีาก ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 

7 คน ประกอบดวย อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 2 คน ผูบริหารการศึกษา จํานวน 1 คน 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูสอน

ระดับปฐมวัย จํานวน 2 คน และผูบริหารกับครู 

ในโรงเรียนดีเดนท่ีมีผลการประเมินภายนอก 
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ระดับปฐมวัย รอบสามระดับดมีาก จํานวน 3 โรงเรียน 

(โรงเรียนบานพังโคนจําปา (สามัคคีวิทยา ) ,  

โรงเรียนบานทุงโพธ์ิ. โรงเรียนบานนิคมรมเกลา) 

โรงเรียนละ 2 คน รวม 6 คน สัมภาษณเกี่ยวกับ

องคประกอบคณุภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย 

 2. แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใชในการดําเนินการวิจัย

ระยะท่ี 2 แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 25 ขอ 

 แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ไดผา น 

การตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จาก

ผูเช่ียวชาญ 5 คน มีคา 0.80 ขึ้นไป แลวนําไป

ทดลองใช เพื่อหาคา อํานาจจําแนกและคา 

ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) 

ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.65-0.85 

และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 

 การดําเนนิการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

  ระยะท่ี 1 การกําหนดกรอบแนวคิด

การวจิัย ประกอบดวย 

   1. การสังเคราะหเอกสารและ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางโมเดลสมมตฐิาน 

   2. สั ม ภ า ษ ณ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  

จํานวน 7 คน ประกอบดวย อาจารยในสถาบัน 

อุดมศึกษา จํานวน 2 คน ผูบริหารการศึกษา 

จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน 

และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 2 คน 

   3. การศึกษาโรงเรียนดี เดน  

โดยสัมภาษณผูบริหารกับครูในโรงเรียนดีเดนท่ีมี

ผลการประเมินภายนอกระดับปฐมวัย รอบสาม

ระดับดีมาก จํานวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบานพัง

โคนจําปา (สามัคคีวิทยา, โรงเรียนบานทุงโพธิ์. 

โรงเรียนบานนิคมรมเกลา) โรงเรียนละ 2 คน 

รวม 6 คนเคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสัมภาษณแบบ 

มีโครงสราง แลวนําขอมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห

เชิงเนื้อหา 

  ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมติฐาน 

การวจิยั 

  ประชากรท่ีใชในการวจิัย ในระยะท่ี 2 

ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ในภาคตะ วันออก เฉี ยง เหนื อ 

ปการศึกษา 2559 จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 

11,554 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 

24,933 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 36,487 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และ

ครูผูสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษา ประ ถ ม ศึก ษา  ใ นภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 686 คน ไดมาโดย

การสุมแบบหลายขัน้ตอน 

 การรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวมรวมขอมูลระยะท่ี 1 

 ผูวิจัยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  

7 คน ประกอบดวย อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 2 คน ผูบริหารการศึกษา จํานวน 1 คน 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูสอน

ระดับปฐมวัย จํานวน 2 คน 

 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดศึกษาโรงเรียน

ดีเดนท่ีมีผลการประเมินภายนอกระดับปฐมวัย 

รอบสามระดับดีมาก จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 

2 คน (ผูบริหารกับครูผูสอนระดับปฐมวัย) รวม 6 คน 

ไดแก โรงเรียนบานพังโคนจําปา (สามัคคีวิทยา) 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบานทุงโพธิ์  สังกัด

สํา นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 และโรงเรียนบานนิคมรมเกลา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ดวยตนเอง ในระหวางวันที่  1–31 

พฤษภาคม 2559 
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 การเก็บรวมรวมขอมูลระยะท่ี 2 

 การ เก็ บข อ มูลด วยแบบสอบถาม 

จํานวน 686 ฉบับ ไดรับกลับคืนและเปนฉบับท่ี

สมบูรณ จํานวน 600 ฉบับ รอยละ 87.46 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและสรุป

ประเด็นสําคัญ 

 2. หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย

ของเพียรสันเพื่ออธิบายสภาพท่ัวไปของตัวแปร 

และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรสังเกตได

ขององคประกอบคณุภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ซึง่ประกอบดวย คุณภาพของผูเรียน ประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน และ  

ความพึงพอใจในการทํางาน โดยใชสถิติวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) 
 

ผลการวจัิย 

 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จ า ก 

กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารและครูผูสอนระดับ 

ปฐมวัยในโรง เ รียนสังกัดสํา นักงานเขตพื้น ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 

686 ฉบับ ไดรับกลับคืนและเปนฉบับที่สมบูรณ 

จํานวน 600 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.46 พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร จํานวน 300 คน 

คิดเปน รอยละ 50 และครูผูสอนระดับปฐมวัย 

จํานวน 300 คน คิดเปน รอยละ 50 กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 314 คน คิดเปน 

รอยละ 52.30 มีอายุอยูในชวง 30-50 ปมากท่ีสุด 

จํานวน 304 คน คิดเปน รอยละ 50.70 ระดับวุฒิ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 403 คน 

คิดเปนรอยละ 67.20 และมีประสบการณใน 

การทํางาน 10 ปขึ้นไปมากท่ีสุด จํานวน 370 คน 

คดิเปนรอยละ 61.70 

 1. ผลการวิเคราะหองคประกอบของ

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย (Q) พบวา 

องคประกอบของคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย (Q) 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก คุณภาพของ

ผูเรียน (QY1) ประสทิธิภาพในการบริหารงาน (QY2) 

การเปนองคการแหงการเรียนรู (QY3) การมี 

สวนรวมของผูปกครองและชุมชน (QY4) และ 

ความพึงพอใจในการทํางาน (QY5) ผลการวิเคราะห 

ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย (Q) ท่ีไดจากการตรวจสอบ 

ดวยขอมูลเชิงประจักษ 
 

 สัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปร 

 Q แทน องคประกอบคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

 QY1 แทน คุณภาพของผูเรียน 

 QY2 แทน ประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

 QY3 แทน การเปนองคการแหงการเรียนรู 

 QY4 แทน การมีสวนรวมของผูปกครอง

และชุมชน 

 QY5 แทน ความพงึพอใจในการทํางาน 

 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบโดยใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป จากภาพท่ี 1 ดังน้ี 

  2.1. องคประกอบของคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย ประกอบดวยคุณภาพของผูเรียน 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปนองคการแหง

การเรียนรู การมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

และความพงึพอใจในการทํางาน 

  2.2. โมเดลที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี 

คาไคสแควร (Chi-square) เทากับ 0.00 ท่ีองศาอิสระ 

(df) เทากับ 0 และมีความนาจะเปน (P-value) 

เทากับ 1.00 ซึ่งมากพอท่ีจะไมปฏิเสธสมมติฐาน 

มีคา RMSEA เทากับ 0.00 ซึ่งแสดงวา โมเดล 

องคประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 

ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ 

คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปร 

สังเกตไดทุกตัวแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

ตัวแปรสังเกตไดเปนตัวแปรท่ีสามารถวัดคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัยไดเปนอยางด ี

 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวแปรสังเกตไดท้ัง 5 ตัว พบวา ตัวแปรสังเกต

ได การเปนองคการแหงการเรียนรู  (QY3) มี

ความสําคัญสูงสุด โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.82 คาสัมประสทิธ์ิพยากรณเทากับ 0.67 

รองลงมา คือ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน (QY2) 

มคีานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.81 คาสัมประสิทธ์ิ 

พยากรณเทากับ 0.65 การมีสวนรวมของผูปกครอง 

และชุมชน (QY4) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 
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เทากับ 0.77 คาสัมประสทิธ์ิพยากรณเทากับ 0.60 

ความพึงพอใจในการทํางาน (QY5) มีคานํ้าหนัก

องคประกอบเทากบั 0.68 คาสัมประสิทธ์ิพยากรณ 

เทากับ 0.46 และคุณภาพของผู เ รียน (QY1) 

มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ  0 .59 คา

สัมประสิทธ์ิ พยากรณเทากับ 0.35 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหความตรงของรูปแบบดังกลาว

สรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหความตรงของรูปแบบการวัดตัวแปรคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย (Q) 

**p<.01
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การวิจัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบ

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะ

นํามาอภปิรายผล ดังน้ี 

 1. องคประกอบของคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย คุณภาพของผูเรียน ประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงาน การเปนองคการแหงการเรียนรู 

การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน และความ

พึงพอใจในการทํางาน พิจารณาจากความสามารถ

ในการพัฒนาการจั ดการศึ กษาปฐมวั ยให มี

ประสิทธิภาพ ภายใตปรัชญาหรือความมุงมั่น

ที ่ชัดเจนและพิจารณาไดจากคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของเด็กปฐมวัย โดยมีองคประกอบท่ี

สําคัญท่ีเปนปจจัยและกระบวนการที่จําเปน คือ 

การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ การมีครูและ

ผูบริหารท่ีมปีระสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามหลักสูตร การไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

และชุมชน ตลอดจนทุกฝายท่ีเกี่ยวของมคีวามพงึพอใจ 

สอดคลองกับ มูลนิ ธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การเรียนรู (2553) กลาววา คุณภาพการจดัการศึกษา 

ปฐมวัยเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการท่ีจําเปน คือ 

การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ การมีครูและ

ผูบริหารท่ีมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามหลักสูตร การมีปฏิสัมพันธท่ีอบอุน

และจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ซึ่งสงผลโดยตรง

ตอคุณลักษณะท่ีดีของเด็กตามพัฒนาการท่ีสมวัย 

รวมท้ังอาศัยการสนับสนุนและการมีสวนรวมของ

ครอบครัวเด็กและชุมชนดวยซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของหฤทัย อรุณศิริ (2551) ไดศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดสิงห บุรีไดกําหนดลักษณะ 

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพวา

ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมในหองเรียน 

ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานลักษณะ

ครูปฐมวัย ดานการจัดโภชนาการ ดานความปลอดภัย 

ตัวแปร 

สังเกตได 
R2 ตัวแปรคุณภาพการจัดการศกึษาปฐมวัย (Q) 

คาน้าํหนักองคประกอบ S.E. t 

QY1 

Qy2 

QY3 

QY4 

QY5 

0.35 

0.65 

0.67 

0.60 

0.46 

0.59 

0.81 

0.82 

0.77 

0.68 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

14.24** 

21.22** 

21.64** 

19.34** 

17.25** 

𝑥𝑥𝑥𝑥2  = 0.00  df = 0  p-value=1.00  RMSEA = 0.000 
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ดานหลักสูตร และดานกระบวนการเรียนการสอน 

เชนเดียวกับเรขา ศรีวิชัย  (2554) ไดศึกษา 

เร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี ไดสรุป

องคประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วาประกอบดวย สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

การมีสวนรวมกับชุมชน การดําเนินงานตามนโยบาย 

ความเปนมืออาชีพของครู ความเปนมืออาชีพของ

ผูบริหาร การบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียน 

การสอน คุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจของ

ผูปกครอง สอดคลองกับ อรุณ ีสาธรพทัิกษ (2557) 

ไดทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารการจัด

การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ไดสรุปภาพ

ความ สํา เ ร็ จของการจั ดการ ศึกษาปฐม วัย 

ประกอบดวย คุณภาพผูเรียน การจัดประสบการณ 

ไดตามเปาหมายของหลักสูตร การมีบรรยากาศ

เปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมปีระสิทธิภาพ 

และการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับงานวจิัยในคร้ังน้ี คอื คุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย วัดไดจากคุณภาพของผูเรียน 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปนองคการแหง 

การเรียนรู การมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน

และความพึงพอใจในการทํางาน นอกจากนี้  

จรรยา ชินสี (2552) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนด

องคประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

วาประกอบดวยประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากร การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู และอุปกรณ

และสื่อการเรียนการสอนเพยีงพอ 

 2. องคประกอบของคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ คานํ้าหนัก

องคประกอบของตัวแปรสังเกตได ท้ัง  5  ตัว 

แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัย

ขออภิปรายดังน้ี 

  2.1 การเปนองคการแหงการเรียนรู 

มคีานํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.82 คาสัมประสทิธ์ิ 

พยากรณเทากับ 0.67 ทั้งนี้เนื่องจาก การเปน

องคการแหงการเรียนรูเปนการดําเนินงานของ

โรงเรียนท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใหมีสวนรวม 

ในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน แสวงหา

ความรูและเทคนิควิธีการสอนแบบใหม ๆ อยูเสมอ 

ใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พัฒนางาน

อยางเปนระบบรวมกัน ปฏบัิตงิานเปนหมูคณะหรือ

เปนทีม สอดคลองกับ ศศกร ไชยคําหาญ (2550) 

กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ี

สมาชิกทุกคนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถ

แสดงศักยภาพสําหรับผลงานท่ีตองการ สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี และสามารถ

แลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี 

พิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธุ (2556) กลาววา การท่ี

โรงเรียนมีบรรยากาศการพัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถของผูเรียน ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาทุกคน ในโรงเรียนใหมีความเปน 

มืออาชีพในการเรียนการสอนและการทํางานตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันโดยอาศัยกระบวนการกลุมท่ีมีคุณภาพ 

การสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ  

อยูเสมอเพื่อมุงสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยาง

ยั่งยืนจะเรียกวาโรงเรียนนั้นเปนองคการแหง 

การเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในคร้ังน้ีท่ี พบวา 

การองคการแหงการเรียนรู เปนตัววัดคุณภาพ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของ โร ง เ รียน ที่มี

ความสําคัญสูงสุด 

  2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

มคีานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.81 คาสัมประสิทธ์ิ 
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พยากรณเทากับ 0.65 ท้ังน้ี เนื่องจากประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานเปนความสามารถในการบริหาร 

ดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใชกระบวนการ 

ท่ีเหมาะสมกอใหเกิดผลสําเร็จของงานท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ งานเสร็จทันเวลาตามท่ีกําหนด 

มีความคุมคาในการใชทรัพยากรและงบประมาณ 

เกิดนวัตกรรมใหม ๆ รวมท้ังมีการพัฒนาการทํางาน

อยางตอเนื่องและเกิดความย่ังยืน สอดคลองกับ

ภิญโญ มนูญศิลป (2551) กลาววาการบริหารงาน

อยางมีประสิทธิภาพเปนการบรรลุเปาหมาย 

ท่ีกําหนดในรูปผลผลติท้ังดานปริมาณและคุณภาพ

ท่ีตรงตามหรือสูงกวามาตรฐาน การกอเกิดนวัตกรรม 

การใชเวลาในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการลดความผิดพลาดและการสราง

ความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน นอกจากนี้ 

ณัฐฐินันท พราหมณสังข  (2550) ไดกลาววา  

การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง 

ความสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร 

รวมปฏิบัติภารกิจการไดอยางเหมาะสมโดยใช

ทรัพยากรอยางคุมคาใหบรรลุเปาหมายของ

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับ 

Scheerens (2004) ท่ีวาประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ท่ีดยีอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสอดคลอง 

กับงานวิจัยในคร้ังนี้ท่ี พบวา ประสิทธิภาพใน 

การบริหารงาน เปนตัววัดคุณภาพการจัดการศึกษา 

ปฐมวัยของโรงเรียน 

  2.3 การมีสวนรวมของผูปกครอง

และชุมชน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.77 

คาสัมประสิทธิ์พยากรณเทากับ 0.60 ทั้ง น้ี

เนื่องจากการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการดําเนินงานของโรงเรียน รวมคิด แกปญหา 

เนนการมีสวนรวม มีการชวยเหลือ สนับสนุน 

ทรัพยากรจากชุมชน สอดคลองกับ Oakley (1991) 

กลาววา การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน

เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ 3 ลักษณะ 

คือ การใหการชวยเหลือ การใหอํานาจ และงาน

ขององคกร โดยยํ้าความสําคัญของการใหอํานาจ

วา การมีสวนรวมดวยการใหอํานาจเปนการเพิ่ม

หรือพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการบริหาร 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2547) กลาววา 

เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ท้ังน้ี เนื่องจาก

สภาพแวดลอมท่ีเด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผูสอน  

พอแม และผูปกครองของเด็กจะตองมกีารแลกเปลี่ยน 

ขอมูล ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรู

ของเด็ก ตองยอมรับและรวมมือกันรับผิดชอบหรือ

ถือเปนหุนสวนท่ีจะตองชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการรวมกันสอดคลองกับงานวิจัย

ในคร้ังนี้ท่ีพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชน เปนตัววัดคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของโรงเรียน 

  2.4 ความพึงพอใจในการทํางาน 

มคีานํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.68 คาสัมประสทิธ์ิ 

พยากรณเทากับ 0.46 ท้ังน้ีเนื่องจากความพึงพอใจ 

ในการทํางานคือระดับความรูสึกท้ังในดานบวก

หรือลบที่แตละคนมีตองานของตน เปนอารมณ 

ท่ีตอบสนองตอการทํางาน ความพึงพอใจในงานนี้

จะเปนสิ่งสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ในโรงเรียน ไดแก ความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอม 

การทํางาน การยอมรับของเพื่อนรวมงาน ความไววางใจ 

ของผูบังคับบัญชา เงินเดือน/คาตอบแทนท่ีไดรับ 

และความกาวหนาในวิชาชีพครู สอดคลองกับ

ภิญโญ มนูญศิลป (2551) ไดกลาววา ความพึงพอใจ 

ในการทํางานเปนความรูสึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานทุกดาน ความพึงพอใจในการทํางาน

เปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิผลของทีม 

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและผดุงใหความเปนทีม

คงอยูได นอกจากนี้ ณัฐฐนัินท พราหมณสังข (2550) 

กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 
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ระดับความรูสึกหรือเจตคติสวนรวมท่ีมีตองาน 

สภาพแวดลอมของงาน หรือความตองการของ

ผูรวมงานในการท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจ และ

หนาท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งความพึงพอใจ

ในการทํางานนั้น ประกอบดวยความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในคาตอบแทน 

การมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง การยอมรับความคดิเห็นซึ่งกันและกัน 

การมีความพึงพอใจตอผูบริหาร และมีเจตคติท่ีดี 

ตอเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

พบวา ความพึงพอใจในการทํางานเปนตัววัด

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

  2.5 คุณภาพของผูเรียน มคีานํ้าหนัก 

องคประกอบเทากับ 0.59 คาสัมประสิทธ์ิพยากรณ 

เทากับ 0.35 ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของผูเรียน 

คือคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนจากการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวยเปนผูมี

พัฒนาการทั้ง 4 ดานสมวัย ไดแก ดานรางกาย 

เชน เด็กมีสุขภาพกายสมวัย มีสุขนิสัยสมวัย  

ดานอารมณและจิตใจ เชน เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย 

มีสุนทรียภาพสมวัย ดานสังคม เชน เด็กสามารถ

ปรับตัวเขากับสังคมได มีวินัยและรูผิดชอบสมวัย 

และดานสติปญญา เชน เด็กมีความสามารถใน

การเรียนรูสมวัย มีจินตนาการและคิดสรางสรรค

สม วัยและมี ทั กษะและความ รูพื้ นฐานตาม

พัฒนาการทุกดานสมวัยมีความพรอมท่ีจะศึกษา

ตอในขัน้ตอไป สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยวา ยังคงยึด

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ตามท่ีระบุไวในหลักสูตรเปนหลักโดยกําหนด

คุณภาพผู เ รียนเปน 4 สวน คือ มีพัฒนาการ 

ดานรางกาย มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  

มีพัฒนาก ารด านสั งคม  และมีพัฒนากา ร  

ดานสติปญญา นอกจากน้ีมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาการเรียนรู  (2553 ) ไดกําหนดตัวบง ชี้

ผลลัพธคุณภาพเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

   2.5.1 เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร  

ดานรางกายสมวัย 

   2.5.2 เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร  

ดานอารมณและจติใจสมวัย 

   2.5.3 เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร  

ดานสังคมสมวัย 

   2.5.4 เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร  

ดานสตปิญญาสมวัย 

   2.5.5 มี ค ว า ม พ ร อ ม ใ น

การศึกษาตอในขั้นตอไปสอดคลองกับงานวิจัย 

ในคร้ังนี้ท่ีพบวา คุณภาพของผูเรียนเปนตัววัด

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ดานคุณภาพของผูเรียน ผูบริหารตอง 

สงเสริม สนับสนุน และสรางความเขาใจใหครู

พัฒนาผู เรียนใหมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานสมวัย 

ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม 

และดานสติปญญา ตลอดจนมีทักษะและความรู

พื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัยมีความพรอม

ศึกษาตอในขัน้ตอไป ดวยการสงครูใหเขารับการอบรม 

ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ สงเสริมให

ครูทําการวจิัยเพื่อพัฒนาผูเรียนปฐมวัยใหมคีุณภาพ 

 2. ดานประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ผูบริหารควรดําเนินงานโดยใชกระบวนการท่ี

เหมาะสมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อกอใหเกิด

ผลสําเร็จของงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เชน การทํางานท่ีเสร็จทันเวลาตามท่ีกําหนด งานมี

ความคุมคา เหมาะสมในการใชทรัพยากรและ

งบประมาณเกิดน วัตกรรม ใหม  ๆ  รวม ทั้ ง  

มีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่องและเกิด

ความย่ังยนื ใหมีการวางแผน การดําเนินการนิเทศ 
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กํากับ ติดตาม และประเมินผลการทํางานอยาง

ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ มีการนําผลการประเมิน  

ท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงงาน 

 3. ดานการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ผู บริหารควรพัฒนาโรง เรียนอยางตอ เนื ่อง  

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน

โรงเรียน เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนของโรงเรียน แสวงหาความรูและเทคนิค

วธีิการใหม ๆ อยูเสมอ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น พัฒนางานอยางเปนระบบรวมกัน 

ปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือเปนทีม นอกจากนี้

ผูบริหารตองเห็นความสําคัญของการแสวงหา

ความรู  เทคนิค วิ ธีการบริหารจัดการใหม ๆ  

อยูเสมอ 

 4. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง

และชุมชน ผูบริหารควรใชกระบวนการท่ีจะทําให

ป ร ะ ช า ช น เ ข า ม า ม ีส ว น ร ว ม เ กี ่ย ว ข อ ง ใ น 

การดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมี

โอกาสรวมคิด แกปญหา เนนการมีสวนรวม 

การชวยเหลือทรัพยากรทางการบริหารจากชุมชน 

ตลอดจนมีการใชความคิดสร างสรรค และ 

ความชํานาญของประชาชนแกไขปญหารวมกัน

ดวยความตั้งใจและสมัครใจ เชน การจัดใหมี 

การติดตอ สื่อสารกับผูปกครองในรูปแบบตาง ๆ 

ไมวาจะเปนการประชุม การทําจดหมายขาว  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูความคิดเห็นกับ 

 

ผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยรวมถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยดานอื่น ๆ 

รวมกันของผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 

 5. ดานความพึงพอใจในการทํางาน 

ผูบริหารควรใหความสําคัญกับระดับความรูสึก 

ท่ีครูแตละคนมตีองานของตน เชนการสงเสริมใหครู 

มคีวามกาวหนาในวิชาชีพหรือการจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การสรางบรรยากาศ

แหงความไววางใจ เชื่อใจ และยอมรับซึ่งกันและ

กันในโรงเรียน นอกจากนี้ การสอบถามขอมูล

ความพึงพอใจของผูปกครองก็มีสวนสําคัญท่ีจะ

นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานการจัด

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

ไดอีกดวย ท้ังน้ีความพึงพอใจในงานนี้จะเปนสิ่ง

สะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานในโรงเรียน

ของบุคลากรทุกฝ า ย ที่มีส วน เกี่ ย วขอ งกับ  

การดําเนินงานของโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําวจิัยในเร่ืองเดยีวกันโดยศึกษา

ในระ ดับประ เทศ  เพื่ อ นํา ข อค นพบ ท่ี ได มา

เปรียบเทียบกัน 

 2. ควรทําการวิจัยและพัฒนา โดย

อาศัยขอคนพบเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เชน คุณภาพของผูเรียน

ปฐมวัย ประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการ

แหงการเรียนรู การมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชน และความพงึพอใจในการทํางาน 
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