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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ผูปกครอง ครู และบรรยากาศโรงเรียนที่

สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร  (2) ปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร ผูปกครอง ครู 

และบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร อันจะสงผลตอพัฒนาการของเด็ก

อนุบาลในกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการสุมตัวอยางจากโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 

362 โรงเรียน  โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ทําการศึกษาตัวแปร 4 ตัวแปร ไดแก การบริหารของผูบริหาร 

การเลี้ยงดูของผูปกครอง การสอนของครู และบรรยากาศโรงเรียน โดยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิง

ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริหารดานการบริหาร การเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง การ

สอนของครู และบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร มีคาดัชนีความ

กลมกลืนอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดี และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา Chi-Square = 

139.52, คา df = 91, Relative Chi-Square = 1.53, GFI = .95, AGFI = .93, RMR = .05, RMSEA = .03, CFI 

= .99 และ  CN = 309.86 โดยปจจัยพฤติกรรมของผูบริหารดานการบริหารสงผลโดยตรงตอการสอนของครู และ

บรรยากาศโรงเรียน และพบอีกวา ปจจัยที่สงผลทางตรงตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยคือ การเลี้ยงดูของผูปกครอง 

การสอนของครู และบรรยากาศโรงเรียน ซึ่งผลของสภาพของตัวแปรทุกตัวมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจาก

งานวิจัยเชิงคุณภาพทําใหงานวิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : ผูบริหาร  เด็กปฐมวัย  

 

ABSTRACT 
This study has two main purposes. The first purposes was to investigate the present situation of 

the school principal administrative behavior, parent, teacher and school climate on early childhood 

development in Bangkok Metropolitan.The second purposes was to investigate the present situations of 
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the factor effects school principal administrative behavior, parent,teacher and school climate on early 

childhood development in Bangkok Metropolitan. 

Stratified by district data was collected by random sampling, consisting of the 362 school in 

Bangkok. The sample was all school in Bangkok Metropolitan. The four variable factors to study were 

school principal administrative, parent’s child rearing, teacher’s teaching and school climate on early 

childhood development. The study used the mixed method analysis of quantitative and qualitative 

analysis. 

The results indicated that the adjusted model was well consistent with empirical data of The 

Effects of school principal administrative behavior, Parent’s child rearing, Teacher’s teaching and 

School climate on Early childhood development in Bangkok Metropolitan. The result indicated that the fit 

measures were found to be Chi-square = 139.25, df = 91, Relative Chi-square = 1.53, GFI = .95, AGFI 

= .93, RMR = .05, RMSEA = .03, CFI = .99 and CN = 309.86 The finding had a statistically significant 

direct effect on school principal administrative behavior for teacher’s teaching and school climate and 

indirect effect on early childhood development. The additional finding was indicated that the variable 

which had a statistically significant direct effect on the early childhood development were parent’s child 

rearing, teacher’s teaching and school climate. The results of all the factors were in accordance to the 

data obtained from qualitative analysis which clearly support the result of the research.  
 
Keywords : School Principal Administrative, Early Childhood students 
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คํานํา 
เด็กปฐมวัยหมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ป เปนวัยพื้นฐานของชีวิต ที่ตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางดี 

เพราะเปนวัยที่รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต ถาไดรับการเลี้ยงดูที่ถูกตองตามหลักวิชาการเด็กจะพัฒนาได

อยางเต็มศักยภาพ (สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย, 2544) พัฒนาการ (Development) ของเด็ก

ปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของรางกาย การเปลี่ยนแปลงนี้จะกาวหนาไปเรื่อยๆ เปนขั้นตอน 

ทําใหเด็กมีลักษณะและความสามารถใหมๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทําใหเจริญกาวหนาตามลําดับทั้งทางดานรางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญา (สุชา จันทนเอม, 2542)  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบดวยพัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาจะมีพัฒนาไดดีโดยผานประสบการณการเรียนรูจากผูใกลชิด ดังนั้น

ผูปกครองและครูจะตองเขาใจเด็ก สามารถวางแผนการสรางประสบการณเรียนรูใหเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(นภเนตร ธรรมบวร, 2549)  จึงทําใหผูวิจัยสนใจพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง นอกจากผูปกครองแลว  

ครูยังเปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญเปนที่สองรองจากครอบครัวในการพัฒนาเด็กเพราะพฤติกรรมการสอนของ

ครูมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด  (Anderson & Krathwohl,2001)  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1086 

ในปจจุบันการบริหารจัดการแนวใหมมีความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงในดานตางๆ โดยมุงหมายใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได (สรอย

ตระกูล อรรถมานะ, 2541) เปนเหตุใหผูบริหารตองสามารถบริหาร วางแผนงาน หรือการบริหารจัดการครู และ

บุคคลากรอื่นๆ ใหเกิดความสุขในการทํางาน สรางบรรยากาศโรงเรียนที่ดี ใหความอบอุน นาเรียน จึงทําใหผูวิจัย

สนใจศึกษาบรรยากาศภายในโรงเรียน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพราะกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายของกลุมคนทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติของผูบริหาร ผูปกครอง ครู และบรรยากาศภายในโรงเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีความประสงคเพื่อ 

1. ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ผูปกครอง ครู และบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร   

             2. ปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร ผูปกครอง ครู และบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร อันจะสงผลตอพัฒนาการของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน ระหวางวิธีการวจิัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้ 

 

การวิจัยเชิงปริมาณ  ประกอบดวย 

- ประชากรกลุมตัวอยาง 
- เครื่องมือที่ใช 
- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล 

ประชากรกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือผูบริหาร ครู ผูปกครอง และเด็กปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เด็กที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน โรงเรียนละ 

1 คน ผูปกครองของเด็กคนนั้น 1 คน ครูประจําชั้นของเด็กคนนั้น 1 คน และผูบริหารโรงเรียนละ 1 คน มีจํานวน

โรงเรียนจํานวน 681 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยการสุมหลายขั้นตอน 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการกําหนดขอคําถามตามตัวแปรที่ใชศึกษาใน

เชิงปริมาณ จากผูบริหาร ครูผูสอนและผูปกครอง 6 โรงเรียนๆ ละ 3 ทาน รวม 18 ทาน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหเชิงคุณภาพแลว นํามาเปรียบเทียบกับขอคนพบกับงานวิจัยเชิงปริมาณอีกครั้งหนึ่ง เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย มาตรวัดที่เปนแบบสอบถามทั้งของผูบริหาร ผูปกครองและครูประจําชั้นดังนี้ มาตรวัด

พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีคาอัลฟาประกอบดวยพัฒนาการดานรางกาย (PHYD, = 0.831) พัฒนาการดาน

สติปญญา (COGD, = 0.932) พัฒนาการดานอารมณจิตใจ (EMOD, = 0.876) พัฒนาการดานสังคม (SOCD, = 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1087 

0.872) มาตรวัดการเลี้ยงดูของผูปกครอง โดยมีคาอัลฟา ประกอบดวยการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (AUTIVE, = 0.811) 

การเลี้ยงดูแบบควบคุม (AURIAN, = 0.610) การเลี้ยงดูแบบตามใจ (PERMIS, = 0.000) การเลี้ยงดูแบบปลอย

ปละละเลย (UNINV, = 0.842) มาตรวัดการสอนของครู มีคาอัลฟา ประกอบดวยสอนแบบกระจางชัด (CLARITY, 

= 0.494) สอนแบบสรางสายสัมพันธ (RAPPORT, = 0.707) สอนแบบสรางปฏิสัมพันธ (INTACT, = 0.856) สวน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณเจาะลึกแบบมีโครงสรางตามแนวทางของอรุณ รักธรรม และ

ณรงค กุลนิเทศ (2552) เปนคําถามที่ใชถามกลุมตัวอยาง 3 กลุม ดังนี้คําถามดานมิติการบริหารงานของผูบริหาร 

มิติดานพัฒนาการเด็กปฐมวัย  มิติดานการเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง และมิติดานการสอนของครู 

แบบสอบถามประกอบดวย 5 ตอน  ไดแก 

ตอนที่ 1   ขอมูลชีวสังคมโดยทั่วไป 

ตอนที่ 2   พฤติกรรมของผูบริหารดานการบริหาร 

ตอนที่ 3   พฤติกรรมของครูดานการสอน 

ตอนที่ 4   บรรยากาศโรงเรียน 

ตอนที่ 5   พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ตอนที่ 6   พฤติกรรมของผูปกครองดานการเลี้ยงดู เด็ก  

ผูบริหารจะไดรับแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 4 รวม 4 ตอนครูประจําชั้นของเด็ก จะไดรับ 

แบบสอบถามตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 5 รวม 5 ตอน ผูปกครองของเด็กจะไดรับแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 6 รวม 

2 ตอน 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

- กลุมผูใหขอมูล 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- เครื่องมือที่ใช 
- การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 

วิธีการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) กอใหเกิดความรูความเขาใจลึกซึ้ง

มากขึ้นการจัดเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครู และผูปกครองโรงเรียน ผูวิจัยใชวิธีติดตอทางโทรศัพทแจงความประสงค

ขอสัมภาษณเจาะลึก และเขาพบเพื่อการสัมภาษณตามการนัดหมาย 

กลุมเปาหมายการสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาะลึกผูบริหาร ครู และผูปกครอง โรงเรียน

อนุบาล 6 แหงไดแก โรงเรียนอนุบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 2 แหง   โรงเรียนอนุบาลสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

เปนโรงเรียนรัฐบาล 2 แหง โรงเรียนอนุบาลสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนเอกชน 2 แหง 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แบงเปน 3 ขั้นตอน คือการลดทอนขอมูล (Data reduction) การจัด

ระเบียบขอมูล (Data display) การหาขอสรุปและการตีความ (Conclusion interpretation) โดยนําความหมายของ

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล มาสรางระบบความคิด รวมทั้งอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษา

แนวทางและปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย ลักษณะเดนลักษณะดอยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

รวมทั้งการเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัยในอนาคต 
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สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
พบวาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของผูปกครองดานการเลี้ยงดูเด็ก 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธทางบวกกับการสอนของครู และบรรยากาศ

โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การสอนของครูมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บรรยากาศโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยควรตระหนักรูถึงอิทธิพลของพฤติกรรมของผูปกครองดาน

การเลี้ยงดูเด็กที่สงผลตอพัฒนาการของเด็ก รัฐบาลควรสนใจจัดทําเปนวาระแหงชาติอยางแทจริง ใหทุกสถาบันเขา

มามีสวนรวมและมีนโยบายที่ชัดเจนในการใหความรูกับผูปกครองและคูสมรสใหมในการมีความรูความเขาใจดาน

การเลี้ยงดูเด็กใหมีประสิทธิภาพ   เผยแพรความรูเร่ืองพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหเปนที่รูจักแพรหลาย  รัฐบาลควร

สงเสริมการทําวิจัยแนวลึกและแนวกวางในการคนหาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความสามารถทางสมองของ

นักเรียนตั้งแตแรกเกิดจนถึงอุดมศึกษา 

ผูบริหารควรมองเห็นความสําคัญของพฤติกรรมของครูดานการสอน ในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาสาขา

การศึกษาปฐมวัย ควรเพิ่มรายวิชาพัฒนาการทางสมองที่สงผลตอพัฒนาการเด็กที่ถูกตองเหมาะสมและมีปริมาณ

และศักยภาพมากพอที่สามารถถายทอดสิ่งที่ดีงามและถูกตองกับนักเรียนได  และควรเพิ่มการฝกสอน ฝก

ปฏิบัติงานของครู ใหไดผลสัมฤทธิ์ตอเด็กได ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรมองเห็นความสําคัญของการจัดบรรยากาศ

โรงเรียนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ และสังคมใหมีปริมาณพอเหมาะ และถูกตอง 
 

ขอคนพบจากงานวิจัย 
ขอคนพบใหม  
1. จากการทํา Factor Analysis และนํามาทําสถิติจากโปรแกรม SPSS/PC+ พบวา การเลี้ยงดูแบบตามใจ

ไมสงผลเปนตัวแปรประจักษจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผูปกครองซึ่งอาจเปนเพราะ เครื่องมือวัดรูปแบบการ

อบรมเลี้ยงดู จากการวิจัยของ (Darling, 1999) เครื่องมือวัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจไมเหมาะกับ

วัฒนธรรมไทย  

2. พัฒนาการของเด็กสงผลตอบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู เด็กที่มีพัฒนาการดีจะทําใหการจัดการเรียนรู

มีประสิทธิภาพ 

3. พฤติกรรมของครูดานการสอนสงผลตอบรรยากาศความสัมพันธของบุคลากร แสดงวาครูที่มีทัศนคติดี 

มีมนุษยสัมพันธุดี จะทําใหบรรยากาศความสัมพันธบุคลากรดี สงผลดีตอพัฒนาการของเด็กเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
1. ควรทําวิจัยในระดับประเทศแตละภูมิภาคเพื่อใหมองเห็นภาพพัฒนาการของเด็กทุกภาค และรวมทั้ง

ประเทศ เพื่อนําขอมูลมาวางรากฐานและพัฒนาศักยภาพดานพัฒนาการเด็ก 

2. การวิจัยครั้งนี้มุงวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กโดยที่ไมมีตัวแปรอิสระอื่นใดมาเกี่ยวของ
สัมพันธ หากมีการวิจัยตอไปควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการศึกษาอีกเนื่องดวยจะทําใหเกิดการวิจัยเชิงสหสัมพันธ เพื่อ

นําไปสูขอคนพบใหมที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน        
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3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ควรมีการศึกษาวิจัยในอนาคตโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชผูวิจัยและ

ผูชวยผูวิจัยผูมีความรูดานการจัดการเรียนรูปฐมวัยทุกคน เก็บแบบสอบถามดวยตัวเองทุกโรงเรียน ยอมไดบันทึก

พัฒนาการเด็กจากผูไมมีสวนเกี่ยวของกับเด็กโดยตรงเพื่อนําไปสูขอคนพบใหมที่เปนประโยชนตอพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยตอไป 
 

การนําผลงานวิจัยไปใช 
 แผนระยะสั้น 
 1. ประชาชนทั่วไป : รัฐบาลควรรณรงคการใหความรูดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัยกับประชาชนทั่วไป 

โดยผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง ใหความรูเชิงบูรณาการ 

 2. นักวิชาการ : ควรสรางหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

 3. รัฐบาล : จัดแผนพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนวาระแหงชาติ เปนการทํางานรวมกันของทุกสถาบันที่

เกี่ยวของกับเด็ก 
 แผนระยะกลาง 
 1. ประชาชนทั่วไป : สรางศูนยใหคําปรึกษา โดยผูใหการศึกษาตองมีความรูในเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

มีการสอบคัดเลือกเปนอยางดี 

 2. รัฐบาล : จัดระบบศูนยใหคําปรึกษาใหเขาถึงประชาชน 

 3. สถานศึกษา : ควรบรรจุหลักสูตรพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยูในการศึกษาทุกระดับชั้น 
 แผนระยะยาว 
 1. นักวิชาการและรัฐบาล : มีการทําวิจัยติดตามเด็กแรกเกิดในการทดลองใชรูปแบบการสอนที่สรางขึ้น 

เพื่อสรุปเปนรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาคนตอไป 

 2. สถานศึกษา : ควรคนหาผูถายทอดเพื่อเตรียมบุคลากรรุนใหม วางแผนอยางนี้ทุกระยะ ในการ

สรางสรรคงานที่มีคุณคาและมีชีวิตอยูในสังคมที่สงบสุข 
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