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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศก       
ตามปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี  (2) เพือ่ศึกษาการบริหารงาน
ระดบัปฐมวัย (3) เพือ่ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวัย  และ (4) เพือ่ศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณ
การบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจิมพัฒนา  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2557 และศึกษานิเทศกที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจมจังหวัดเชียงใหมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี       
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจมิพัฒนาอาํเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                  
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบวาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดาน
การสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการดําเนินการในระดับ
มาก สวนการบริหารงานระดับปฐมวัยโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการดําเนินการในระดับมากเชนกัน
สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก  
ปจจัยดานการบริหาร  ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี มีความสัมพันธทางบวกกับ       
การบรหิารงานระดบัปฐมวยัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว โดยมีคาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธเปน .691,.728 และ .764  ตามลําดับสําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สามารถพยากรณ
การบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่สามารถพยากรณการบริหารระดับปฐมวัย
ไดรอยละ 58.30 เมื่อเพ่ิมตัวแปรซึ่งเปนปจจัยดานการสอนสามารถพยากรณการบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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66.20 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรซ่ึงเปนปจจัยดานการบริหารสามารถพยากรณ การบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ 
69.00แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถเขาสูสมการพยากรณ การบริหารงานระดับปฐมวัยได โดยสรางเปนสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
   Y = 0.128 + 0.380(X

3
) + 0.324(X

2
) + 0.264(X

1
)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
   Z = 0.391(X

3
) + 0.315(X

2
) +0.235(X

1
)

คําสําคัญ
  การบรหิารงานระดบัปฐมวยั   กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจิมพฒันา   อาํเภอแมแจมจงัหวัด
เชียงใหม

Abstract
  This research aimed (1) to study the performances of administrators, teachers and educational 
supervisors according to the factors of administration, the factors of teaching and the factors of buildings 
and places  (2) to investigate the kindergarten level administration (3) to study the factors affecting the 
kindergarten level administration and  (4) to investigate the predictive factors of the kindergarten level 
administration in Prajim Educational Quality Development Cluster, Mae ChaemDistrict, Chiang Mai Province.  
The samples used for this study comprised 159 administrators and teachers in Prajim Educational          
Quality Development Cluster, Mae Chaem District, Chiang Mai Province under Chiang Mai Primary      
Educational Service Area Office 6. The tools used for this research were questionnaires about the factors 
of the kindergarten level administration in Prajim Educational Quality Development Cluster,Mae Chaem 
District, Chiang Mai Province.The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient and multi regression analysis.  The findings were as follows:  
Performances relating the factors of administration, the factors of teaching and the factors of buildings 
and places, the sample agreed that the performances were at a high level.  According to the kindergarten 
level administration, it was shown that the overall sample agreed that the performances were at a high 
level as well.  Related to the analysis results of the relationship among the factors affecting the kindergarten 
level administration, it revealed that the relationship of all 3 factors and the kindergarten level administration 
were positive and statistically significant at the level of .01 according to the hypothesis as set.  The           
correlation coefficients were .691, .728 and .764 respectively. Performances relating the analysis results 
of the relationship among the predictive factors of the kindergarten administration level, it was found that 
the factors of buildings and places could predict the kindergarten level administration at the percentage 
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of 58.30.  When adding the variables as the factors of teaching, they were able to predict the kindergarten 
level administration at the percentage of 66.20.  When adding the predictive factors of administration, 
they could predict the kindergarten level administration at the percentage of 69.00.  Itwas indicated that 
all variables could enter the predictable equations of the kindergarten level administration by writing the 
predictable equations in form of raw and standard scores as below: 
  Predictable equation in form of raw score
   Y = 0.128 + 0.380(X3) + 0.324(X2) + 0.264(X1)
  Predictable equation in form of standard score
   Z = 0.391(X3) + 0.315(X2) +0.235(X1)

Keywords 
  Administration of Kindergarten Level,   Prajim Educational Quality Development Cluster, 
Mae Chaem District,   Chiang Mai Province

บทนํา
  เปาหมายของทุกประเทศท่ัวโลกและประเทศไทยจะมุงเนนการจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับปฐมวัย        
ซึ่งเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง ในอันท่ีจะชวยสงเสริมใหเด็กระดับปฐมวัยไดรับ     
การพัฒนาไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับอายุและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ศักยภาพแหงการเรียนรู
ดานตาง ๆ สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง นอกจากมุงใหเด็กมีพัฒนาการ                  
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล    
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็ก เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัย        
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, 8) ซึ่งจะเห็นไดวาการที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยใหบรรลุเปาหมายนั้นจําเปนตองอาศัยระบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม เน่ืองจากการบริหาร
งานเปนสิง่ทีจ่าํเปนและสาํคัญตอการดาํเนินงานของหนวยงานตาง ๆ   รวมท้ังในสถานศกึษาดวยเพือ่ใหสามารถจดัการ
ดาํเนนิงานไดอยางราบรืน่และมปีระสทิธผิลไมวาจะเปนดานการบรหิารงานวิชาการ  ดานการบรหิารงานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, 8)
  การบริหารงานใหมีประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายไดนั้นจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกไมวาจะเปนปจจยัหรือทรพัยากรพ้ืนฐานทางการบริหาร ไดแก คน เงนิ วสัดสุิง่ของ และการจดัการ (จนัทรานี  
สงวนนาม, 2551, 28) หรือปจจัยแวดลอมในการทํางานท่ีมผีลตอการปฏิบตังิานในหนวยงานใหสาํเรจ็ตามเปาประสงค
ที่กําหนดไวตามหลักการและแนวคิดของ Steers & Porter (1983, อางถึงใน ณัฐธยานสนินัด, 2553, 39-50) ไดแก 
ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานอาคารสถานที่ และปจจัยดานชุมชน
  โรงเรียนประถมศกึษาท่ีจดัการเรยีนการสอนระดับปฐมวยัในกลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษาประจมิ
พฒันา อาํเภอแมแจม จงัหวัดเชยีงใหม สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จากสภาพภายนอก
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ทั่วไปเปนกลุมโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและทุรกันดาร โดยอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 160 กิโลเมตร การเดิน
ทางยากลําบากเปนถนนลูกรัง ประชากรสวนใหญจะเปนชาวเขาเผาตาง ๆ  ไดแก เผากระเหร่ียง เผามง ฯลฯ ประกอบ
อาชีพทําไร ทํานา มีฐานะยากจน   ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พฒันาอาํเภอแมแจม มทีัง้หมดจาํนวน 9 โรงเรียน  ซึง่ประกอบดวยโรงเรียนบานขนุแมนาย โรงเรียนบานแมหงานหลวง 
โรงเรียนบานพุยและบานพุยสาขาพุยใต โรงเรียนบานแมตูม โรงเรียนบานปางหินฝน โรงเรียนบานแมแฮใต           
โรงเรียนบานแปะสามัคค ีโรงเรียนบานเฮาะวิทยา และโรงเรียนบานทุงแก โดยหลายโรงเรียนทีไ่มมผีูบรหิาร และปญหา
ที่พบคือ  ปญหาดานการส่ือสารภาษาไทย  โดยนักเรียนจะใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสาร ปญหาการขาดแคลน           
ครูปฐมวัย  และปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัย ขาดส่ือสําหรับ      
สงเสริมพัฒนาการเด็กในแตละดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งปญหาตาง ๆ  ที่เกิด
ขึ้นนาจะมาจากปจจัยดานการบริหารคือ  นอกจากบางโรงเรียนจะขาดผูบริหารแลว  ผูบริหารบางโรงเรียนท่ีมีอยู         
ก็ขาดการวางแผนงาน การประสานงาน การนิเทศภายในและการติดตามประเมินผล สวนปจจัยดานการสอน พบวา
บางโรงเรียนขาดแคลนครูที่จบดานปฐมวัยโดยตรง ก็จะแกปญหาโดยการจางคนในหมูบานมาเปนครูสอนในระดับ
ปฐมวัย  ซึ่งจะใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสารกับเด็กทําใหเด็กไมไดฝกการสื่อสารภาษาไทยเลย   และครูยังขาด
ประสบการณในการสอนท่ีถกูตอง  นอกจากการขาดแคลนครูปฐมวยัแลว  ปรากฏวา ครปูฐมวยัทีม่อียูกย็งัไมสามารถจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอน การผลติสือ่ การใชสือ่ การประเมนิผลการพฒันาการเดก็ปฐมวยั ใหสาํเรจ็ตามเปาหมายได 
และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีไดแก อาคารเรียน สนามเด็กเลน บริเวณธรรมชาติ มุมการเรียนรู ยังไม
สามารถจัดไดเหมาะสมกับสภาพของเด็กปฐมวัยได  เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ทําใหไดรับ
งบประมาณจากทางกระทรวงศึกษาธิการนอย  จึงสงผลใหขาดแคลนงบประมาณ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัย (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6, 2557, 73-79)
  จากท่ีไดกลาวมาขางตนมีปจจัยดานตาง ๆ หลายดานท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยดังนั้นผูวิจัย
จึงสนใจและศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ              
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดบางและสงผลในระดับใด เพื่อนําผลการวิจัย
ไปใชในการพัฒนาการบริหารงานระดับปฐมวัย ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  4. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานการบริหารสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัย
  2. ปจจัยดานการสอนสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัย
  3. ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณ               
การบริหารงานระดับปฐมวัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
       ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้น้ี  ประกอบดวยผูบรหิารในกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจิม
พฒันา จํานวน 6 คน ครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  จํานวน 262 คน และ
ศึกษานิเทศกที่ดูแลระดับปฐมวัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 1 คน รวม
จํานวน 269 คน ในปการศึกษา 2557
  2.  กลุมตัวอยาง
       กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั ไดแก ผูบริหารจาํนวน 6 คน ศกึษานิเทศกในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  
จาํนวน 152 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 159 คนในปการศึกษา 2557 ซึง่กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 43-44)จากนั้น ผูวิจัยใชวิธีการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากแบบไมใสกลับ 
  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา
   การศกึษาครัง้นีมุ้งศกึษา 2 ประเด็น ดงันี ้ (1)  การบรหิารงานระดบัปฐมวยัจํานวน  4  ดาน คอื ดานบริหาร
งานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไปและ  (2)  ปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จํานวน 3 ปจจัย    

คือ ปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ีตอนที่ 1  สถานภาพของ         
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่ 2  ปจจยัทีส่งผลตอการบริหารงานระดบัปฐมวยัในกลุมเครอืขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ 
ตอนที ่ 3  การบรหิารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาประจมิพฒันา อาํเภอแมแจม จงัหวดั
เชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ และตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
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  การทดสอบความเท่ียงตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หาจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนโดยท้ังหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเน้ือหาแลวจากนั้น            
จึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนในกลุมเครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  32 คน  และศึกษานิเทศกทีดู่แลระดับปฐมวัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม เขต 6 จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน  33 คนแลวนาํแบบสอบถามมาวเิคราะหหาความเช่ือมัน่โดยมคีาความเช่ือมัน่
เทากับ .825  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
       ผูวจิยันําหนังสอืขอความอนเุคราะหถงึผูบรหิาร ศกึษานเิทศกทีด่แูลระดับปฐมวยัในสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 และครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา            
เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดทั้งสิ้นจํานวน 
159 ชุด  คิดเปนรอยละ 100 จากน้ันไดทําการตรวจสอบพบวาขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ และนํามาวิเคราะห      
ดวยวิธีการทางสถิติในขั้นตอไป
  6. การวิเคราะหขอมูล
   6.1  สถิตเิชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปน ตอนที ่1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 3  การบริหารงานระดับปฐมวัย  วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และตอนที่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะ  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
       6.2 สถิติเชงิวิเคราะหเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
    6.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครือ
ขายพัฒนาการศึกษาประจิมพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวัดเชียงใหม โดยวิธหีาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)
    6.2.2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) 
โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 59.75  สวนใหญมีอายุไม
เกิน 30 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 45.91 สวนใหญมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 10 ป จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 81.76 สวนใหญมีตําแหนงงานเปนครูผูสอน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 95.69 และสวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 80.50
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  2. การบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม
        พบวา การบริหารงานระดับปฐมวัย ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินงานในระดับมาก (     =3.86, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา        
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ จัด
ใหมีหองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  3. ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ประจิมพฒันา อาํเภอแมแจม  จงัหวัดเชยีงใหม  พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครือ
ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินงานในระดับมากท้ัง 3 
ปจจัย โดยมีคาเฉลี่ยในการดําเนินงานดังนี้ 1) ปจจัยดานการบริหาร (      =3.93, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางสถานศึกษาและชุมชน  2) ปจจัยดานการสอน     
(      =3.89, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวัน สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ สํารวจความตองการของผูปกครองเพื่อใชในการจัด
ประสบการณการเรยีนรูใหแกผูเรยีน และ 3) ปจจยัดานการจดัการอาคารสถานท่ี (      =3.90, S.D.= 0.85) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด คอื แตงต้ังคณะทํางานผูรบัผดิชอบงานดานอาคารสถานที ่สวนขอท่ีมคีาเฉล่ีย
ตํ่าที่สุด คือ จัดใหมีหองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 



ตารางที่ 1 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

  
 

S.D. 
 

 
1.    
2.  
3.  
4.  
5.    
6.  
7.  

 
4.01 
3.97 
3.94 
3.91 
3.94 
3.72 
3.86 

 
0.82 
0.81 
0.91 
0.88 
0.87 
0.90 
0.82 
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1.   
2.  
3.    
4.  
5.  
6.  
7.  

 
1.  
2. 

 
3.  
4.   
5.  
6.  
7.  
8.  

 
 

3.92 
3.91 
3.96 
3.89 
3.92 
3.70 
3.84 

 
 

4.01 
 

3.88 
4.26 
3.90 
3.91 
3.97 
3.91 
3.75 

 

 
 

0.83 
0.77 
0.77 
0.70 
0.82 
0.87 
0.9 

 
 
 

0.72 
 

0.78 
0.47 
0.75 
0.82 
0.80 
0.86 
0.79 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

n=159 

  
 

S.D. 
 

ตารางที่ 1 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม  (ตอ)
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 3 

 
  

 
  

 
 

B 
 

 

          .691** 0.583 0.380 0.391

           .728** 0.662 0.324 0.315

 .764** 0.690 0.264 0.235

 0.128  
  

ตารางที่ 2 

ปญหาและขอเสนอแนะปจจยัท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดบัปฐมวัยในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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  จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี 
โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาท้ัง 3 ปจจัยมีการดําเนินการในระดับมาก สวนการบริหารงานระดับปฐมวัย 
โดยรวมกลุมตวัอยางมีความคิดเห็นวามกีารดาํเนินการในระดบัมากเชนกัน  สวนผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวาง
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการ
จัดการอาคารสถานท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานระดับปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน .691  .728 และ .764 ตามลําดับ 
  สาํหรับผลการวเิคราะหปจจยัทีส่ามารถพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจยัดานการจัดการ
อาคารสถานท่ี สามารถพยากรณการบริหารระดบัปฐมวยัไดรอยละ 58.30  เมือ่เพ่ิมตวัแปรซ่ึงเปนปจจยัดานการสอน 
สามารถพยากรณการบรหิารระดับปฐมวยัไดรอยละ 66.20  และเม่ือเพิม่ตวัแปรซ่ึงเปนปจจยัดานการบริหารสามารถ
พยากรณการบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ 69.00 แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยไดโดยสรางเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
  
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
   Y = 0.128 + 0.380(X

3
) + 0.324(X

2
) + 0.264(X

1
)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
   Z = 0.391(X

3
) + 0.315(X

2
) +0.235(X

1
)

อภิปรายผล
  จากการวิจยัเรือ่งปจจยัทีส่งผลตอการบริหารงานระดับปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานการบริหาร ปจจัย        
ดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี  มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานระดับปฐมวัย 
สามารถสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยได ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซึ่งผูวิจัยมีขอคนพบ     
และประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน             
กลุมเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่สามารถพยากรณการบริหาร
งานระดบัปฐมวยัไดรอยละ 58.30 มนีํา้หนักในการทํานายมากท่ีสดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากผลการวิจยัท่ีพบวา โรงเรยีน
ในกลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา อาํเภอแมแจม จังหวดัเชยีงใหมมรีะดบัการดําเนนิงานปจจยั
ดานการจัดการอาคารสถานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก มีการวางแผนการพัฒนาอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดลอม             
ในโรงเรยีน มกีารดูแลรักษาอาคารเรียนระดบัปฐมวยัใหอยูในสภาพดี จดับริเวณรอบโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูระดับปฐมวัย ดูแลหองเรียนใหมีความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดใหมี
หองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดูแลรักษาหองน้ําระดับปฐมวัยใหอยูในสภาพท่ีดี    
ตลอดจนดูแลรักษาสนามเด็กเลนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัย    
ดานอาคารสถานท่ีดงัที ่Steers & Porter (1983, อางถึงใน ณฐัธยาน  สนนิดั, 2553) ไดกลาวอาคารสถานท่ีเปนปจจยั
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ทีส่งผลใหนกัเรียนมคีวามเจรญิงอกงามทัง้ทางรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญาอยางมาก และยังสอดคลองกบั
งานวิจัยของสมเกียรติ  มาลา (2554) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล       
สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ดานอาคารสถานที่ มีการพัฒนาแหลงการเรียนรู ไดมีการสงเสริม
ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดานความพรอมของอาคารสถานที่ อาคารเรียน หองเรียนและ
อุปกรณตาง ๆ มีเพียงพอ มีการบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ีใหสวยงาม และสะอาดอยูเสมอ หองปฏิบัติการพิเศษ
ตาง ๆ  มคีวามเพียงพอ  เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบตักิารทางภาษาสงผลใหการบรหิารวิชาการใหมปีระสิทธภิาพ
มากข้ึน อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหา
หองเรียนระดับอนุบาลไมไดมีการแยกหองเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 เน่ืองจากครูและหอง        
ไมเพยีงพอ ควรมกีารแยกหองเรยีนชัน้อนบุาลปที ่1 และอนบุาลปที ่2 คนละชัน้เรียน เพือ่สะดวกในการจดัประสบการณ
ใหแกนักเรียน
  สําหรับปจจัยดานการสอน สงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวยัรวมกบัปจจยัดานการจัดการอาคารสถานท่ีไดรอยละ 66.20  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผลการวจิยัทีพ่บวา โรงเรียน
ในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชียงใหม มรีะดบัการดาํเนนิงานปจจยั
ดานการสอนอยูในระดับมาก ไดแก มกีารจัดทําแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู หนวยการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดกิจกรรมและจัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดคิด แกปญหา และคนควาหา      
คาํตอบดวยตนเอง สงัเกตพัฒนาการของผูเรยีนทกุดาน รวมทัง้มกีารวดั ประเมนิผลเดก็ตามสภาพจริง และนาํปญหา
ที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงแกไขการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ  มาลา (2554) ที่พบวาปจจัยดานการสอนที่สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง กําแพงเพชร คือครูมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร   
สถานศึกษา มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถเฉพาะดานแก
ผูเรียน อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหา     
ควรจัดครูที่จบดานการศึกษาปฐมวัยมาสอน เพราะถาครูที่ไมจบตรงมาสอน จะไมเขาใจในหลักการและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนในวิธีการแบบเด็กประถมศึกษา ซึ่งขัดกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย              
ครผููสอนไมครบช้ัน ทาํใหครปูฐมวัยตองไปสอนระดับประถมศึกษา แลวใหครจูางสอนท่ีไมมวีฒุคิรมูาสอนชัน้ปฐมวยั 
ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
  สวนปจจัยดานการบริหารสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคณุภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยรวมกับปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีและปจจัยดานการสอนไดรอยละ 69.00   ทั้งน้ีอาจเนื่องมา          
จากผลการวิจัยที่พบวาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัด
เชยีงใหมมรีะดับการดาํเนินงานปจจยัดานการบริหารอยูในระดบัมาก ไดแก มกีารกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  มีการจัดสรรภาระงานใหครูตามความถนัดและวุฒิการศึกษาทางดานการศึกษาปฐมวัย มีการให        
ความชวยเหลือผูใตบงัคับบัญชาใหการปฏิบตังิานบรรลเุปาหมาย ใหคาํแนะนําแกผูใตบงัคับบัญชาในการปฏบิตังิาน
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อยางเหมาะสม สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร สนับสนุนใหมีการพัฒนาและ     
ผลิตสื่อการเรียนรู ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหา
และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหาขาดแคลนผูบริหารโรงเรียน ทําใหการบริหารจัด  
การระดับปฐมวัยไมมีทิศทาง ขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรเห็นความสําคัญ        
ของปญหาการขาดแคลนผูบริหาร และจัดสรรผูบริหารใหแกโรงเรียนที่ขาดแคลนอยางเรงดวน 

สรุป
  จากผลการวิจัย พบวา โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม
จงัหวัดเชียงใหม การบริหารงานระดับปฐมวยัมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี 
ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการบริหารมีการดําเนินงานอยูในระดับมากทั้ง 3 ปจจัย โดยเปนปจจัยที่สงผล     
ตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว รวมท้ังเปนปจจัยท่ีสามารถ
พยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยไดทัง้ 3 ปจจัย  อยางไรก็ตามผลการวิจยัในสวนปญหาและขอเสนอแนะ ยงัพบ
ปญหาหองเรียนระดับอนุบาลไมไดมีการแยกหองเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 เนื่องจากครูและ
หองไมเพยีงพอ เพือ่ความสะดวกในการจัดประสบการณใหแกนกัเรียน  รวมทัง้ผูตอบแบบสอบถามยังมีขอเสนอแนะวา
ควรจัดครูที่จบในสาขาการศึกษาปฐมวัยมาสอน เพราะถาครูที่ไมจบตรงสาขามาสอน จะไมเขาใจในหลักการและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนในวิธีการแบบเด็กประถมศึกษา ซึ่งขัดกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย   นอกจากนี้ยังพบวา โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม      
จงัหวัดเชียงใหมยงัมปีญหาครูจางสอนท่ีไมมวีฒุคิรมูาสอนช้ันปฐมวยั ทาํใหการจัดการเรียนการสอนไมมปีระสิทธิภาพ
เทาท่ีควร และครูผูสอนไมครบช้ัน ทาํใหครูปฐมวัย ตองไปสอนระดบัประถมศกึษา ตลอดจนยงัพบปญหาการขาดแคลน
ผูบรหิารโรงเรียน ทาํใหการบรหิารจัดการระดับปฐมวยัไมมทีศิทาง ขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที ่  ซึง่จาก
ผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใน  การพัฒนาการบริหารงานระดับปฐมวัย ดังนี้
  1. ปจจัยดานการบริหารควรมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถานศึกษา หรือผูมีความรูในชุมชนมาเปน
วิทยากรใหความรูแกเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับความรูที่หลากหลายภายนอกหองเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ควรจัดครูที่จบในสาขาการศึกษาปฐมวัยมาสอน หรือใหครูไปอบรมเกี่ยวกับ                 
การจัดประสบการณดานปฐมวัย เพื่อใหเขาใจในหลักการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  3. ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี โรงเรียนควรจัดใหมีหองพิเศษตาง ๆ เชน หองพยาบาล หองสมุด 
หองวิทยาศาสตร หองดนตร ีฯลฯ เพ่ือเปนการสนบัสนุนการเรียนการสอนใหแกเด็กปฐมวัย และควรมกีารแยกหองเรยีน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 คนละชั้นเรียน เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณใหแกนักเรียน
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1. ควรศึกษาการบรหิารงานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอมระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม



134
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  2. ควรศึกษาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาปฐมวัยระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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