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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้ น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา สงักัด

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการการศึกษาเอกชนสมทุรปราการ เขต 1 2) ศึกษาพฤติกรรมการสอน

ของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชนกลุม่แพรกษา ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี การจดัประสบการณ์

การเรียนรู้  การดแูลเด็ก และการจดัชัน้เรียน และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหาร

กบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุม่แพรกษา กลุม่ตวัอย่างของการศึกษา 

เป็นครูปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนสมุทรปราการ เขต 1 จ านวนทัง้สิน้ 76 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศภายใน 

และบรรยากาศองค์การของโรงเรียนอนุบาลเอกชน และ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของ

ครูปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารปัจจยัทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล

เอกชนกลุ่มแพรกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมทุรปราการ เขต 1 ทัง้ 3 

ด้าน มีระดับการปฏิบติัโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับคือ การนิเทศภายใน ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหาร และบรรยากาศองค์การ 2) พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การ
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เรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดชัน้เรียน และ 3) ปัจจัยทางการบริหารและพฤติกรรมการสอนของครู

ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร (ภาวะผู้น า การนิเทศ

ภายใน และบรรยากาศองค์การ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทางการสอนของครูอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ยกเว้นการแบบอย่าง 

 

ค าส าคัญ: ปัจจยัทางการบริหาร, พฤติกรรมการสอนของครู, โรงเรียนอนบุาลเอกชน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the administrative factors which were 

school administrator’s leadership, internal supervision and organizational climate in private 

kindergartens of Prakasa Group under the Samuthprakarn Private Education Commission 

Office Area 1  2 )  investigate  teaching behavior of the preschool teachers in private 

kindergartens of Prakasa Group which were being good role model, performing learning 

experience, taking care of children and classroom management and 3) analyze the relationship 

between administrative factors teaching behavior of the preschool teachers in private 

kindergartens of Prakasa Group.  The study sample were 76  teachers in private kindergarten 

of Prakasa Group under the Samuthprakarn Private Education Commission Office Area 1.  The 

instrument used for collecting the data was a questionnaire asking about administrative factors 

including school administrator’s leadership, internal supervision and organizational climate and 

asking about preschool teacher’s teaching behavior including being a role model, performing 

learning experience, taking care of children and classroom management. The statistics used 

for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and the Pearson’s 

Correlation Coefficient. 

The research results revealed that: 1) the administrative factors of the administrators of 

private kindergartens of Prakasa Group were performed at high level. The items listed in order 

included internal supervision, leadership and organizational climate 2)  the teaching behavior 

of the preschool teachers of private kindergartens of Prakasa Group was performed at high 

level. The items listed in order including being a role model, performing learning experience, 

taking care of children and classroom management and 3) it was found that the administrative 
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factors (leadership, internal supervision and organizational climate) positively related to all 

teaching behavior of the preschool teachers of private kindergartens of Prakasa Group except 

being a role model. 

 

Keywords: administrative factors, teaching behavior, private kindergarten 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงเรียนอนบุาลเอกชนเป็นสถานศึกษา

ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยซึ่งเป็น

การช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจดัการศึกษาของ

รัฐ  การศึกษาปฐมวัย เ ป็นการศึ กษาที่ มี

ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาคนตัง้แต่ขัน้

แ ร ก เ พื่ อ เ ป็ น ก า ลั ง ข อ ง ช า ติ ใ น อ น า ค ต 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านมี

ความเห็นสอดคล้องกนัว่า เด็กปฐมวยัเป็นวัยที่

เร่ิมต้นของชีวิตมนุษย์เป็นช่วงเวลาส าคัญที่สุด

เพราะเป็นวัยแห่งการวางรากฐานและเป็นการ

เตรียมตวัเพื่อชีวิตในอนาคต และเป็นช่วงที่เกิด

การเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต (จิรวรรณ  กาละดี, 

2552) ผู้ วิจัยซึ่ง เป็นครูปฐมวัยใน โรงเ รียน

อนุบาลเอกชน ไ ด้ศึกษาและพบว่าปัจจัย

ทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้ น า การนิเทศ

ภายใน และ บรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการสอนของครูใน 4 ด้าน คือ การ

เป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การดแูลเด็ก และการจดัชัน้เรียน (Patrick Sean 

Gray, 2013 )  ดั งนั น้  ผู้ วิ จั ยจึ ง สนใจที่ จ ะ

ท าการศึ กษา  ปั จจัยทางการบ ริหา รที่ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู

ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา 

สั ง กัดส านัก ง านคณะกรรมการส่ ง เ ส ริม

การศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 ด้วย

ความคาดหวังว่าผลการวิจัยนีม้ีคุณค่าต่อทัง้

ผู้ บริหารและครู ผู้ บริหารจะได้สารสนเทศที่

ส าคญัเพื่อทราบว่าปัจจยัทางการบริหารใดบ้าง

ที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อส่งเสริม

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค รู มี

ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพสอดค ล้อ งกับกา รบ ริห า ร

สถานศึกษาและเกิดประสิทธิผลต่อผู้ เรียนมาก

ยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1 . เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหาร 

ได้แก่  ภาวะผู้ น าของผู้ บริหารสถานศึกษา  

การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การใน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนสมทุรปราการ เขต 1 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู

ปฐมวัย ไ ด้แก่  การเป็นแบบอย่าง  การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการ

จัดชัน้เรียนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
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เ อ ก ชนกลุ่ ม แพ ร กษา  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการส่ง เส ริมการศึกษาเอกชน

สมทุรปราการ เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัทางการบริหารกบัพฤติกรรมการสอนของ

ครูปฐมวัยในโรงเ รียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนสมุทรปราการ เขต 1 ในกลุ่มแพรกษา 

ได้มาโดยการใช้ตารางสุ่มของ เครจซีและมอร์

แกน  (Krejcie and Morgan, 1970  อ้ าง ใน 

ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 

(simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง

ครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษา จ านวนทัง้สิน้ 76 คน  

2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือ  

2.1 ปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ

ภายในและ บรรยากาศองค์การ 

2.2 พฤติกรรมการสอนของครู

ปฐมวัย ไ ด้แก่  การเป็นแบบอย่าง การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การดแูลเด็กปฐมวยั และการจดัการชัน้เรียน 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

อาศัยแนวคิดของแพทริค ชอน เกรย์ (Patrick Sean Gray, 2013) ซึ่งพบว่าภาวะผู้น า การให้

ค าแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างผู้บริหารและครูที่น าไปสู่

บรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารงานของสถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จ ผู้วิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัดงันี ้

                             ตวัแปรอิสระ                                                            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ปัจจยัทางการบริหาร 
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
2. การนิเทศภายใน 
3. บรรยากาศองค์การ 

พฤติกรรมการสอนของครู 
1. การเป็นแบบอย่าง 
2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การดแูลเด็ก 
4. การจดัการชัน้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้แบบวิจยัเชิงพรรณนา เก็บข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่างครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล

เ อกชนกลุ่ ม แพ รกษา  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการส่ง เส ริมการศึกษาเอกชน

สมุทรปราการ เขต 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 

(simple random sampling) ไ ด้กลุ่ มตัวอย่ า

จ านวนทัง้สิน้ 76 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

อธิบายตัวแปรด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน และหา

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ

พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียน

อ นุ บ า ล เ อ ก ช น ก ลุ่ ม แ พ ร ก ษ า  ด้ ว ย ค่ า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 
ผลของการวิจัย 

1. ปัจจัยทางการบริหารปัจจัยทางการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 ทัง้ 3 

ด้าน คือ การนิ เทศภายใน ภาวะผู้ น าของ

ผู้บริหาร และบรรยากาศองค์การ มีการปฏิบัติ

โดยรวมในระดับมาก เรียงล าดับคือ การนิเทศ

ภายใน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และบรรยากาศ

องค์การ  

2. พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัใน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ 

การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ การดแูลเด็ก และการจดัชัน้เรียน  

3. ปัจจยัทางการบริหารและพฤติกรรม

การสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล

เอกชนกลุ่มแพรกษา พบว่ามีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมทางการสอนของครูอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเฉพาะใน

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแล

เด็ก และการจดัชัน้เรียน 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 ทัง้ 3 

ด้าน คือ การนิ เทศภายใน  ภาวะผู้ น าของ

ผู้บริหาร และบรรยากาศองค์การ มีระดับการ

ปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะการ

นิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และบรรยากาศองค์การ 

ผลการวิจัยนี ้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน

อนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่ง เส ริมการศึกษาเอกชน

สมุทรปราการ เขต 1 เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของการนิเทศภายในที่มีต่อพฤติกรรมการสอน

ของครู กล่าวคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน ขึน้อยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของครูและผลของการจัดกระบวนการการ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ข อ งค รู ขึ ้น อ ยู่ กั บ
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กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา ด้วย

เหตุนี ้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีการ

นิเทศภายในขึน้ เพื่อพฒันาบุคลากร ซึ่งจะเป็น

ผลส่งให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

ที่ตัง้ไว้ และการนิเทศภายในถือว่าเป็นระบบ

ของการพัฒนางานอีกด้วย การนิเทศภายในที่

ป ร ะ สบคว ามส า เ ร็ จ  จ ะท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เปลี่ ยนแปลงพฤ ติกร รมการสอนของค รู

เนื่องจากครูมีโอกาสเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

จนเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน มีการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู และ

บุคคลที่เก่ียวข้องกับเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้

ไ ด้มาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเ รียนของ

นักเรียน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ครู

อนุบาลโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา

รายงานว่า ตนเองได้รับการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้จากผู้ บริหารอย่างต่อเนื่อง มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการวิจัยนี ส้อดคล้องกับ

ผลการวิจัยของฉัตรเพชร  ทองธีระ (2555) ซึ่ง

ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีบทบาทต่อ

การนิเทศภายในของผู้ บริหารสถานศึกษาใน

เขตอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและ

พบว่าผู้ บริหาร เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการ

นิเทศภายในโรงเรียน และถือเป็นผู้ น าทาง

วิชาการ การนิเทศภายในสง่เสริมให้ครูมีความรู้

ความเข้าใจและมีพฒันาการทางวิชาชีพ ช่วยให้

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มี

ขวัญก าลังใจที่ดี อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการศึกษาต่อไป นอกจากนี ้

ผลการวิจัยของไจลอลล์ (2008) ซึ่งศึกษาผล

ของการนิเทศที่มีต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

และการปรับปรุงคุณภาพด้านการสอนใน

โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

และพบว่า  ค รูมี โอกาสพัฒนาตนเองและ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการร่วมมือ

กันพัฒนากา รนิ เ ทศกา รสอนก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงในการบริหารงานวิชาการ 

ผลการวิจัยของไจลอลล์ยืนยันบทบาทส าคัญ

ของการนิเทศภายในท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนที่

มีคณุภาพของครู 

1. ผลการวิจัยนีพ้บว่า ปัจจัยทางการ

บริหารด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียน

อนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่ง เส ริมการศึกษาเอกชน

สมุทรปราการ เขต 1 มีการปฏิบัติโดยรวมใน

ระดับมาก  ทั ง้ นี เ้ ป็ น เพ ราะว่ า  ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษามีบทบาทเป็นผู้น าโรงเรียนและเป็น

ผู้ น าทางวิชาการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการ

ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัด

การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ปฏิบติังานตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ผลการวิจัยนี ้

สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญโสม ดีเลิศ 

(2550) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
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พืน้ที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และพบว่า ภาวะ

ผู้น าที่ส าคญัที่สดุของผู้บริหาร คือ การสร้างแรง

บันดาลใจ มีความรู้ความสามารถในการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึ ก ษ าพัฒน าท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร  แ ล ะ มี

ความสามารถในการตดัสินใจและการใช้เหตผุล 

นอกจ ากนี ้ ปั จ จั ย ท า ง ก า รบ ริ ห า ร ด้ า น

บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิจยันีเ้ป็นไปในแนวทางที่ฮอย และคณะ 

(Hoy, et al., 1990) ได้กล่าวว่า “เป็นปัจจัยที่มี

ค ว า ม ส า คัญ ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะบุ ค ล าก ร 

บรรยากาศองค์การที่ดีที่ท าให้บุคลากรมีความ

พงึพอใจในงานสามารถท านายจิตผูกพนัของครู

ได้” 

2. ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการสอน

ของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 มีการ

ปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ย ได้แก่ การเป็น

แบบอย่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การ

ดแูลเด็ก และการจดัชัน้เรียน ผลการวิจยันี ้เป็น

สิ่งที่น่ายินดีที่ว่า บิดามารดา และผู้ปกครองมี

ความเชื่อมั่นได้ว่า บุตรธิดาของตน จะได้รับ

บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเนื่องจากครู

ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา

สัง กัดส านัก ง านคณะกรรมการส่ ง เ ส ริม

การศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 มี

พฤติกรรมการสอนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะใน

ด้านการเ ป็นแบบอย่างใ ห้แก่ เ ด็กปฐมวัย

สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของ

คุรุสภา พ.ศ. 2537 (ส านักงานเลขาธิการ 

ครุุสภา, 2551) มาตรฐานท่ี 8 ว่าด้วยการปฏิบติั

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน อธิบายว่า “การ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  หมายถึง การ

แสดงออก  การประพฤติ และปฏิบัติในด้าน

บุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และ

จริยธรรมที่ เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง

สม ่าเสมอที่ท าให้ผู้ เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือ

เป็นแบบอย่าง” ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสิ ริพร ทิพย์คง (2552) ที่ได้

ศึกษาเร่ืองความเป็นครูและอธิบายว่า “ครูควร

เป็นบุคคลที่กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็น

พิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่าง 

การกระท าที่ถูกต้องดีงาม เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวิต ดงันัน้ ครู ควรระลึกอยู่เสมอ

ว่า การกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ 

ที่ตนเองรับผิด ชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ ดีที่สุดที่ครู

อาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือสงัคมได้”  

3. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ

สอนของครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

กลุ่มแพรกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 

ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มีการปฏิบติั

โดยรวมในระดับมาก ผลการวิจัยนีส้อดคล้อง

กบัผลการวิจยัของรัตนา  ภูไชยแสง (2550) ซึ่ง

ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยและ แสดงให้
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เห็นถึงบทบาทของการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่มีผลต่อพฒันาการของเด็กปฐมวัยด้าน

การช่วยเหลือตนเอง ด้านการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน 

และด้านการอนุรักษ์วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมด้วย

การละเล่นของเด็กไทย รายด้าน คือ ด้านการ

ช่วยเหลือตนเอง ด้านการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน และ

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากการที่ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม

พฒันาการด้านสงัคมให้แก่เด็ก จะช่วยให้เด็กได้

เพิ่มพนูประสบการณ์และพฒันาไปสูว่ิถีทางการ

ด าเนินชีวิต เมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ก็จะสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม และอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้

อย่างมีความสขุ นอกจากนี ้การจดักิจกรรมหลกั 

6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ครอบคลมุการพัฒนา

กล้ามเนือ้ใหญ่ พัฒนากล้ามเนือ้เล็ก พัฒนา

อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม พัฒนา

สังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และ

สง่เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็ก เป็นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่

สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั และ

หลกัการท างานของสมองอย่างชดัเจน  

4. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ

สอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

กลุ่มแพรกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 

ด้านการดูแลเด็กมีการปฏิบติัโดยรวมในระดับ

มาก ผลการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า ครูปฐมวัย

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน กลุ่มแพรกษามี

ความสามารถสูง ในการดูแล เ ด็กปฐมวัย

สอดค ล้องกับลักษณะค รูที่ ดี ตาม เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ (ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 

2551) ว่าด้ายการปฏิบติัตนของครู ซึ่งกล่าวว่า 

ครูน าหลักจิตวิทยามาใช้ในการเรียนการสอน 

ใช้ภาษาไทยสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องทัง้

การพูด การเขียน และการใช้ค าถามใช้เทคนิค

การเสริมแรงอย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การ

ประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป 

การแต่งกาย กิ ริยา วาจา และจริยธรรมที่

เหมาะสมกบัความเป็นครูอย่างสม ่าเสมอ ที่ท า

ให้ผู้ เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

5. ผลการวิจัยยังพบว่า พฤติกรรมการ

สอนของครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

กลุ่มแพรกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 

ด้านการจัดชัน้เ รียนมีการปฏิบัติโดยรวมใน

ระดับสูง ผลการวิจัยนี  ้แสดงให้เห็นว่า ครู

ปฐมวัยของโรง เ รียนอนุบาลเอกชน กลุ่ ม

แพรกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมทุรปราการ เขต 1มี

ความรู้ความสามารถในการจัดชัน้เรียนซึ่งมิได้

หมายถึงกระบวนการในด้านการจัดเตรียม

สภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรม

เท่านัน้แต่หมายรวมถึงวิธีการในการจัดการ

พฤติกรรมของเด็ก เพื่อรักษาบรรยากาศในชัน้

เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง

ราบร่ืน เด็กเกิดความมือในกิจกรรมการเรียนรู้  
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การจัดการชั น้ เ รียนมีความส าคัญในการ

เสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัยในการเรียนรู้และ

การอยู่ร่วมกันด้วยความเอือ้อาทรโดยค านึงถึง

กฎระเบียบของชัน้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็น

การดีอย่างยิ่ง หากครูจะให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการสร้างกฎระเบียบในชัน้เรียน นอกจากจะ

ยังประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วยังมีผลในระยะ

ยาวคือเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยเพื่อการ

เป็นพลเมืองดีในอนาคตอีกด้วย  

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัทางการ

บริหารที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสอน

ของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่ม

แพรกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 

พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร (ภาวะผู้ น า การ

นิ เทศภายใน และบรรยากาศองค์การ) มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทางการ

สอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยเฉพาะในด้านการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดชัน้เรียน ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่การวิจัยนีไ้ด้ตัง้ไว้ ทัง้นี ้

เป็นเพราะปัจจัยทางการบริหารทัง้ 3 ปัจจัยคือ 

ภาวะผู้น า การนิเทศภายใน และบรรยากาศ มี

ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษาได้

แสดงบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้

บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ กระบวนการส าคัญ

ของการใช้ภาวะผู้ น าคือการใช้อ านาจทัง้

ทางตรงและทางอ้อมเพื่อประสานสัมพันธ์

บทบาทต่างๆในกลุ่มตลอดจนการควบคุมชีน้ า

กิจกรรมของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  

(มาซีเต๊าะ  บีมา, 2559) ยิ่งไปกว่านัน้ ภาวะ

ผู้ น าของผู้ บริหารในแง่ผู้ น าทางวิชาการ เป็น

ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ใช้ภาวะผู้น า

เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ของกลุม่ครูเพื่อให้

เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ในชัน้เ รียนโดยมุ่งเน้นที่ความส าเร็จในการ

เ รียน รู้ของผู้ เ รียน เพราะฉะนัน้  ผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยให้ครูมีความ

เชื่อมั่นในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเ รียนการสอนตลอดจนมีขวัญและ

ก าลังใจดีพร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ

และมีความสุข ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับ

ผลการวิจยัของบูชิตา  จนัทร์สิงค์โท (2560) ซึ่ง

ท าการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของ

ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา  และพบว่ า  ค รู ใ น

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1มีความพึงพอใจ

ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารในระดับมาก

โดยแสดงความคิดเห็นว่า ผู้บริหารในฐานะผู้น า

มีบทบาทในการนิเทศเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่

ครูในการจัดการเ รียนการสอน สร้างขวัญ

ก าลงัใจที่ดีแก่ครู และสร้างบรรยากาศอนัดีและ

เป็นกันเองในหมู่ครู ซึ่งน ามาสู่ผลการวิจัยนีคื้อ 

ปั จจัยทางการบ ริห าร ด้ านบรรยากาศมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ

พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นของครู

อนุบาลโรงเรียนเอกชนกลุ่มแพรกษา พบว่า ครู

แสดงความ คิด เห็นว่ า โ ร ง เ รียนของตนมี

บรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

บรรยากาศของการท างานที่มีความเป็นกันเอง 

มีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันซึ่งท าให้เกิดความ

ผูกพันที่ จะท าในสิ่ งที่ตนเองไ ด้มีส่วน ร่วม 

บรรยากาศที่ดีในองค์การท าให้ครูทุกคนรู้สึกว่า

โรงเรียนน่าอยู่และมีความสขุในการท างานและ

ย่อมเป็นเหตุให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างดีและ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทกุ

ด้าน ดังที่ ฮอย และคณะ (Hoy, et al., 1990) 

ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การ

และสุขภาพโรงเรียนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและจิตผูกพันของครู โดยใช้โรงเ รียน

มัธยมศึกษา 58 โรงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่าทัง้บรรยากาศ

องค์การและสขุภาพโรงเรียนสามารถท านายจิต

ผกูพนัของครูได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่น าไปใช้ปฏิบติั 

1 .1  ผู้ บ ริ หา รสถานศึกษาควร

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้โอกาสครูได้มี

ส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อให้ เกิดการ

ยอมรับ อนัจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจงูในใน

การปฏิบติั และควรสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาส

เข้ารับการอบรม สมัมนาหรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม

พนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา

พฤติกรรมการสอนของครู 

1.2 สถานศึกษาควรให้ความส าคญั

ในการสร้างเสริมภาวะผู้ น าโดยเฉพาะภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการด าเนินงาน

นิเทศภายในอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง 

และส่งเสริมบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศกึษากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนปฐมวยั 

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งต่อคุณภาพ

ของการสอนของครู 

2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการ

สอนของครูท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ

ความสขุในการเรียนของนกัเรียน 
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