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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
Academic Administration of the Early Childhood Basic Schools under the 

Jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 

 

สุภาพร  ปานหอม0

1  วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม1

2      
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานปฐมวัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมีวุฒิการการศึกษาตางกัน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันจํานวน 464 คน ไดมาโดยการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) และการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  

Sampling) ตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา  มีความเช่ือมั่นระดับ .89 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล  ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

        ผลการศึกษาพบวา 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก (X�= 3.99) ระดับปฏิบัติเรียงจากมากไปหานอยดังน้ี  ดานการ

ประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย  ดานการสงเสริมและสนับสนุนดาน

วิชาการปฐมวัย  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการนิเทศการปฐมวัย  ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย  ดานการ

วัดและประเมินผลระดับปฐมวัย  ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย  ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย และความรูปฐมวัยแก

ชุมชน 

 2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  3  ดาน ไดแก  ดานการพัฒนา

หลักสูตรปฐมวัย ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ปฐมวัย 

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อ.ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คําสําคัญ :   การบริหารงานวิชาการ , ระดับปฐมวัย 

 

ABSTRACT 

 The research purposes were to study and to develop guidelines for academic 

administration development of the early childhood basic schools under the jurisdiction of 

Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1. The sample was the 464 personnel of basic 

schools, with different of education background and worked in the different size schools; determined 

by the Krejcie & Morgan table; and selected by stratified random sampling method and stratified by 

education background and school size. The research instrument was the 5-levels estimate rating scale 

questionnaire, with reliability .89. The data analysis statistics were the frequency, percentage, mean, 

and standard deviation. 

              The research findings were: 

                1. The status of academic administration development of the early childhood basic 

schools under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, overall mean 

was at high level.  The practice level sorted descending as followed: the collaboration for early 

childhood academic development aspect, the development of early childhood learning resources 

aspect, the early childhood academic promotion and support aspect, the learning process 

development aspect, the early childhood supervision aspect, the early childhood quality assurance 

aspect, the early childhood measurements and evaluation aspect, the early childhood education 

guidance aspect, the early childhood curriculum development aspect, the research to improve the 

quality of early childhood education aspect, the development of innovative media and technology 

for early childhood education aspect, and the promoting early childhood knowledge to the 

community aspect, respectively. 

             2. The guidelines for academic administration development of the early childhood basic 

schools under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1; the data 

analysis found the three guidelines were: the early childhood curriculum development aspect, the 

promoting early childhood knowledge to the community aspect, and the development of innovative 

media and technology for early childhood education aspect. 

Keyword :  Academic Administration  , Early Childhood Basic 
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ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

 ปญหาของสังคมท่ีมีผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยไทย  คือ  ความออนแอของสถาบันครอบครัวในการทํา

หนาท่ีอบรมเลี้ยงดูเด็กใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีไมเหมาะสม ประกอบกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไมเอ้ืออํานวยจึงสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของเด็กในการดําเนินชีวิตท้ังในปจจุบันและอนาคต  เพราะเด็กวัยน้ีตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษเพราะ

ท้ังรางกายจิตใจสมองและนิสัยของเด็กจะสรางและหลอหลอมไดดีในเด็กวัยน้ี  เด็กปฐมวัยจะมีธรรมชาติและลักษณะ

เฉพาะท่ีแตกตางไปจากบุคคลวัยอ่ืน ๆ  ซึ่งหากผูท่ีเก่ียวของสามารถสรางแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีใหแกเด็ก

ปฐมวัยไดแลว เด็กปฐมวัยจะสามารถเติบโตและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขนโยบายพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ในสวนท่ีเก่ียวกับการศึกษา กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุง

การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปลูกฝง

จิตสํานึกท่ีถูกตอง  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีเจตนารมณกําหนดไวอยางชัดเจน  ให

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนคุมครองสิทธิสรางความเสมอภาค ใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง ไมนอยกวา 15 ป และใหโอกาสทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะและแตกตางกันไป มนุษยจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตซึ่งตองเริ่ม

ตั้งแตแรกเกิดและตองพัฒนาอยางตอเน่ือง   

การบริหารงานวิชาการในระดบัปฐมวัยน้ัน  มีความแตกตางจากการบริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาอ่ืน คือ 

ในการบริหารงานวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนไปจะมุงเนนในเรื่องเน้ือหาสาระทางวิชาการแตสําหรับเด็กปฐมวัยน้ีมุงพัฒนาการ

และเตรียมความพรอมดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา เพ่ือพรอมท่ีจะเขาเรียนตอในระดับการศึกษาภาค

บังคับจุดเนนของกิจกรรมคือจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กลักษณะเนนในตัวเด็กคือ การชวยเหลือตนเอง  ความมี

ระเบียบและความรับผิดชอบ  

การบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยเปนงานท่ีผูบริหารควรจะเอาใจใสเปนอยางมากเพราะถาผูบริหารทุกทาน

มองขามจุดน้ีไปก็จะเกิดปญหาในดานการพัฒนาขบวนการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของเด็กก็อาจจะลดนอยลงไปดวย 

จากปญหาท่ีไดกลาวนําไปขางตนและสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ มี

ปญหาในการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยได 4 ประการน้ันคือ ประการท่ีหน่ึงปญหาในดานผูปกครอง  ไมเขาใจใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาและไมมีความรูในดานหลักสูตรเทาท่ีควร ประการท่ีสอง  

ผูบริหารไมเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัย  ประการท่ีสามครูวิชาการไมเขาใจระบบการ

จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและ  ประการท่ีสี่  ครูผูสอนไมศึกษาหลักสูตรใหกระจางจึงจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไปตามความพึงพอใจไมเขียนแผนการสอน ไมมีการผลิตสื่อท่ีใชในการเรียนการสอน ไมมีเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงทําใหงานวิชาการในระดับปฐมวัยไมปรากฏเดนชัด (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, 25) 

จากสภาพท่ีกลาวมาในขางตนน้ีจึงเปนเหตุใหนําไปสูการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

  

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546) ท้ัง 12 ดาน ดังน้ี ดานการพัฒนาหลักสูตร

ปฐมวัย ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัยดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย 

ดานการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย  ดานการ

สงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัยและดานการสงเสริมและ

สนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปดทําการสอนระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 2,952  คน    

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ บุคลากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปดทําการสอน

ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครทซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 464 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชในการสอบถามบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี             

เขต 1 ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยอาศัยเน้ือหาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ี

วิจัย แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิทางการศึกษา และขนาดของ

สถานศึกษา   

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท้ัง 12 ดาน ดังน้ี 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย 4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย  5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย  6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
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ปฐมวัย 7) ดานการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 8) ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย  9) ดานการประกันคุณภาพ

ปฐมวัย 10) ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน  11) ดานการประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย 

และ 12) ดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating scale) ตามวิธีของลเิคอรท (Likert) มี 5 ระดับ ดังน้ี   

   5   หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

   4   หมายถึง   มีการปฏบัิติในระดับมาก  

   3   หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   2   หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับนอย 

   1   หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

              ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบปลายเปด  (Open  ended)   

 3. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี  

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและ

พัฒนาแบบสอบถาม 

  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scalea) มี 5 ระดับ           

ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended) จากตําราของ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545) 

  3. สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพท

เฉพาะของตัวแปรท่ีวิจัย 

  4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ

แบบสอบถาม 

  5. นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงตรงของเน้ือหา  

  6. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครู

โรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ประชากรจํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย

หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .94 

  7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาตอไป 
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 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

  1. ผู วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหผู อํานวยการโรงเรียน           

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการเก็บขอมูล

จากครูโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

  2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากครูโรงเรยีน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 464 คน 

  3. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหครูโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม  เก็บแบบสอบถามกลับคืนดวย

ตนเอง และตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 464 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนด หลังจากน้ันผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูผูเปนประชากรผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา และขนาด

ของสถานศึกษา โดยการแจงความถ่ี (frequency) การหารอยละ (percentage)  

  2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท้ังโดยภาพรวม รายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย (X�) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)   

   คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 

   คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 

   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

  3. วิเคราะหเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหา  การบริหารงานวิชาการขอสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ

ปฐมวัย โดยวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก  

   1.1 การหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of congruence : IOC)  

   1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
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  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  การแจกแจงความถ่ี (Frequency : f) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)  

   

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในแตละดานและโดยรวม 

 จากตารางท่ี 1  พบวา  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต 

 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัต ิ

X� S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

3. ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย 

4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ปฐมวัย 

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย 

7. ดานการนิเทศการศึกษาปฐมวัย 

8. ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย 

9. ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย   

10. ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน 

11. ดานการประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย 

12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย 
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.99; S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ดังน้ี ดานการประสานความรวมมือ

การพัฒนาวิชาการปฐมวัย (X� = 4.08; S.D. = .53) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู (X� = 4.07; S.D. = .38) และดานการ

สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย (X� = 4.05; S.D. = .30) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสงเสริมความรู

ปฐมวัยแกชุมชน (X� = 3.86; S.D. = .50) 

 การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จากขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ

ปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 

ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ จํานวนความถ่ี รอยละ 

1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรปฐมวัยกับุคลากรท่ีสอนระดับปฐมวัย 

    และผูมีสวนเก่ียวของ 

2. ควรมีการติดตามการใชหลักสูตร 

3. ควรรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดทําหลักสูตร 

4. ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 

70 

 

65 

40 

25 

35.00 

 

32.50 

20.00 

12.50 

รวม 200 100.00 
  

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยเรียงลําดับจากจํานวนผูให

ขอเสนอแนะจากมากไปหานอย ไดแก ควรมีการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรปฐมวัยกับบุคลากรท่ีสอนปฐมวัยและผูมีสวน

เก่ียวของ ควรมีหลักสูตรทองถ่ินทุกกลุมสาระควรรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดทําหลักสูตร ควรใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ 

 ปฐมวัยสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน 
 

ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ จํานวนความถ่ี รอยละ 

1. มีการวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัยแกชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ         

   นอยเกินไป 

2. การประชาสัมพันธใหความรูดานการศึกษาปฐมวัยแกชุมชนอยางตอเน่ือง 

3. ชุมชนเขามามีสวนรวมสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย 

4. มีการประเมินผลการศึกษาปฐมวัยรวมกับชุมชน 

90 

70 

35 

15 

42.86 

33.33 

16.67 

7.14 

รวม 210 100 
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 จากตารางท่ี 3  พบวา  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแก

ชุมชน โดยเรียงลําดับจากจํานวนผูใหขอเสนอแนะจากมากไปหานอย  ไดแก ควรมีการวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัยแก

ชุมชนและหนวยงานอ่ืนควรมีการประชาสัมพันธใหความรูดานการศึกษาปฐมวัยแกชุมชน ควรใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุน

การศึกษาปฐมวัย ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการศึกษาทุกภาคเรียน  
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดบั 

 ปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย 
 

ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ จํานวนความถ่ี รอยละ 

1. การจัดหาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม 

2. การจัดใหมีศูนยสื่อและการดําเนินงานของศูนยสื่อ 

3. มีการติดตามและประเมินผลการใชสื่ออยางสม่ําเสมอ 

4. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

5. นําผลการใชสื่อมาปรับปรุงแกไข 

50 

40 

35 

25 

10 

31.25 

25.00 

21.87 

15.63 

6.25 

รวม 160 100 

 จากตารางท่ี 4  พบวา  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา โดยเรียงลําดับจากจํานวนผูใหขอเสนอแนะจากมากไปหานอย  ไดแก               

การจัดหาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัย ควรมีศูนยสื่อและมีการจัดการเก่ียวกับการดําเนินงานการจัดระบบ        

ของสื่อ ควรมีการติดตามและประเมินผลการใชสื่อ ควรมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการเรียนการสอน

สอดแทรกในทุกกิจกรรม และควรนําผลการใชสื่อมาปรับปรุงแกไขพัฒนาสื่อ 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายดานท้ังน้ีเพราะวา การบริหารงาน

วิชาการมีความสําคัญและเปนหัวใจของสถานศึกษา ดังน้ันบุคลากรทุกฝายตองสนใจและเขาใจเปนอยางดีและเห็น

ความสําคัญของงานวิชาการเพ่ือใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและปจจุบัน บุคลากรของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทุกคนกอนเขาสูตําแหนงผูบริหาร จะผานการ

ฝกอบรมเตรียมผูบริหารจากสถานบันพัฒนาผูบริหารและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการบุคลากรกําหนดจึงทําใหมี

ความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ ตลอดจนประสบการณทักษะในการจัดการเรียนรู การนิเทศและติดตาม

และการพัฒนาบุคลากรตลอดจนมีการสรางความรวมมือกับชุมชน เพ่ือไดบรรลุตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา 

สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวา
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สถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงาน

วิชาการเก่ียวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเก่ียวของท้ัง

ทางตรงและทางออมซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นวรัตน ทิพยธนสาร (2547) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของประทวน พรมจอย (2548) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติอยูในระดับดี

มากไดแกการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลประเมินผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ท่ีเปนเชนน้ีเพราะมีการพัฒนาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรการจัดกิจกรรม

ประสบการณตางๆใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบันและทองถ่ินของชุมชน 

 2. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จากขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน และดานการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาปฐมวัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหหลักสูตรของ

คณะทํางานท่ีสถานศึกษาแตงตั้ง 

  1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ สรุปและรายงาน 

  1.3 ดานการวัดผลประเมินผล ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย          

ทุกภาคเรียน 

  1.4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรสงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน 

  1.5 ดานการพัฒนาสื่อ ควรจัดหาสื่อและของเลนท่ีมีในชุมชนและทองถ่ินมาเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

  1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ควรจัดแหลงการเรียนรูในลักษณะของสวนพฤกษศาสตรหรืออุทยาน

การศึกษา 

  1.7 ดานการนิเทศการศึกษา ควรมีการเยี่ยมหองเรียน การจัดการสังเกตการณการจัดประสบการณของ

บุคลากร 

  1.8 ดานการแนะแนวการศึกษา ควรสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรและผูปกครอง ในการวาง

แผนการแนะแนว 
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  1.9 ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการเชิญบุคลากรตนแบบใหมีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายยุทธศาสตรเรื่องวิชาการ 

      1.10 ดานการสงเสริมความรูสูชุมชน สถานศึกษาควรมีการอบรมใหความรูผูปกครอง พอแมและชุมชน

เขาใจถึงการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 

  1.11 ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ สถานศึกษาควรมีการสงเสริมผูปกครอง พอแม

และชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

  1.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ ควรเสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรใน

สถานศึกษาเรื่องการทํางานการรวมพลังสรางสรรคผลงานในทิศทางเดียวกัน  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การศึกษาในครั้งน้ี ไดศึกษาสภาพการบริหารงานระดับปฐมวัยเพียงเทาน้ัน ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาการบริหารงานในดานอ่ืนๆ เชน การบริหารงานท่ัวไปการบริหารงาน งานบุคลากร การบริหาร

งบประมาณ ใหครบท้ังโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและครอบคลุมข้ึนเน่ืองจากงานดังกลาวมี

ความเช่ือมโยงตอเน่ืองกัน 

  2.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแตละดาน เชน 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
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