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0

1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานปฐมวัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีวุฒิการการศึกษาตางกัน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันจํานวน 464 คน ไดมาโดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) และการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา มีความเชื่อมั่นระดับ .89 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิ ชาการของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานระดับปฐมวัย สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก (X�= 3.99) ระดับปฏิบัติเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการ
ประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย ดานการสงเสริมและสนับสนุนดาน
วิชาการปฐมวัย ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศการปฐมวัย ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย ดานการ
วัดและประเมินผลระดับปฐมวัย ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย และความรูปฐมวัยแก
ชุมชน
2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย
1
2

นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
อ.ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
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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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ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
ปญหาของสังคมที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยไทย คือ ความออนแอของสถาบันครอบครัวในการทํา
หนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็กใหไดรับการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม ประกอบกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไมเอื้ออํานวยจึงสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของเด็กในการดําเนินชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะเด็กวัยนี้ตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษเพราะ
ทั้งรางกายจิตใจสมองและนิสัยของเด็กจะสรางและหลอหลอมไดดีในเด็กวัยนี้ เด็กปฐมวัยจะมีธรรมชาติและลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางไปจากบุคคลวัยอื่น ๆ ซึ่งหากผูที่เกี่ยวของสามารถสรางแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติที่ดีใหแกเด็ก
ปฐมวัยไดแลว เด็กปฐมวัยจะสามารถเติบโตและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขนโยบายพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตอง สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีเจตนารมณกําหนดไวอยางชัดเจน ให
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนคุมครองสิทธิสรางความเสมอภาค ใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง ไมนอยกวา 15 ป และใหโอกาสทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และการ
พั ฒนาเด็ กปฐมวั ยสอดคล องกั บบริ บททางวั ฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ตทางวั ฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ตทางสั งคมของเด็ กซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางกันไป มนุษยจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตซึ่งตองเริ่ม
ตั้งแตแรกเกิดและตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
การบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยนั้น มีความแตกตางจากการบริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาอื่น คือ
ในการบริหารงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไปจะมุงเนนในเรื่องเนื้อหาสาระทางวิชาการแตสําหรับเด็กปฐมวัยนี้มุงพัฒนาการ
และเตรียมความพรอมดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา เพื่อพรอมที่จะเขาเรียนตอในระดับการศึกษาภาค
บังคับจุดเนนของกิจกรรมคือจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กลักษณะเนนในตัวเด็กคือ การชวยเหลือตนเอง ความมี
ระเบียบและความรับผิดชอบ
การบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยเปนงานที่ผูบริหารควรจะเอาใจใสเปนอยางมากเพราะถาผูบริหารทุกทาน
มองขามจุดนี้ไปก็จะเกิดปญหาในดานการพัฒนาขบวนการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของเด็กก็อาจจะลดนอยลงไปดวย
จากปญหาที่ไดกลาวนําไปขางตนและสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ มี
ปญหาในการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยได 4 ประการนั้นคือ ประการที่หนึ่งปญหาในดานผูปกครอง ไมเขาใจใน
กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนของสถานศึ กษาและไม มีความรู ในด านหลักสูตรเทาที่ควร ประการที่ สอง
ผูบริหารไมเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัย ประการที่สามครูวิชาการไมเขาใจระบบการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและ ประการที่สี่ ครูผูสอนไมศึกษาหลักสูตรใหกระจางจึงจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไปตามความพึงพอใจไมเขียนแผนการสอน ไมมีการผลิตสื่อที่ใชในการเรียนการสอน ไมมีเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จึงทํ าใหงานวิชาการในระดับปฐมวัยไม ปรากฏเดนชัด (สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, 25)
จากสภาพที่กลาวมาในขางตนนี้จึงเปนเหตุใหนําไปสูการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) ทั้ง 12 ดาน ดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย
ดานการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย ดานการ
สงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัยและดานการสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปดทําการสอนระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 2,952 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปดทําการสอน
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครทซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 464 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชในการสอบถามบุคลากร
ทางการศึ กษาในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานระดั บ ปฐมวัย สั ง กัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี
เขต 1 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่
วิจัย แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิทางการศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้ง 12 ดาน ดังนี้ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย 4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย 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) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดั บ ปฐมวั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1 แบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended)
3. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสร างเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอ มูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดํ าเนินการสรางและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางและ
พัฒนาแบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามแบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating Scalea) มี 5 ระดั บ
ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended) จากตําราของ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545)
3. สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพท
เฉพาะของตัวแปรที่วิจัย
4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ
แบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงตรงของเนื้อหา
6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครู
โรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประชากรจํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .94
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาตอไป
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4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการเก็บขอมูล
จากครูโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากครูโรงเรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 464 คน
3. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหครูโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง และตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 464 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดที่ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูผูเปนประชากรผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา โดยการแจงความถี่ (frequency) การหารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย (X�) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
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 มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหา การบริหารงานวิชาการขอสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัย โดยวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
1.1 การหาค า ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง
(Index of congruence : IOC)
1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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2. สถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency : f) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในแตละดานและโดยรวม
จากตารางที่ 1 พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. ดานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย
7. ดานการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
8. ดานการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย
9. ดานการประกันคุณภาพปฐมวัย
10. ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน
11. ดานการประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย

โดยรวม
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3.97
4.02
3.98
3.89
3.87
4.07
4.02

ระดับปฏิบัติ
แปลผล
S.D.
.39
มาก
.38
มาก
.39
มาก
.42
มาก
.49
มาก
.38
มาก
.58
มาก

3.98
4.00
3.86
4.08
4.05

.42
.36
.50
.53
.30

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

.25

มาก

�
X

อันดับที่
9
4
7
10
11
2
5
8
6
12
1
3

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.99; S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ดานการประสานความรวมมือ
การพัฒนาวิชาการปฐมวัย (�X = 4.08; S.D. = .53) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู (X� = 4.07; S.D. = .38) และดานการ
สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการปฐมวัย (X� = 4.05; S.D. = .30) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสงเสริมความรู
ปฐมวัยแกชุมชน (�X = 3.86; S.D. = .50)
การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จากขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ
1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรปฐมวัยกับุคลากรที่สอนระดับปฐมวัย
และผูมีสวนเกี่ยวของ
2. ควรมีการติดตามการใชหลักสูตร
3. ควรรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดทําหลักสูตร
4. ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
รวม

จํานวนความถี่

รอยละ

70

35.00

65
40
25
200

32.50
20.00
12.50
100.00

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยเรียงลําดับจากจํานวนผูให
ขอเสนอแนะจากมากไปหานอย ไดแก ควรมีการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรปฐมวัยกับบุคลากรที่สอนปฐมวัยและผูมีสวน
เกี่ยวของ ควรมีหลักสูตรทองถิ่นทุกกลุมสาระควรรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดทําหลักสูตร ควรใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัยสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน
ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ
1. มีการวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัยแกชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอยเกินไป
2. การประชาสัมพันธใหความรูดานการศึกษาปฐมวัยแกชุมชนอยางตอเนื่อง
3. ชุมชนเขามามีสวนรวมสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย
4. มีการประเมินผลการศึกษาปฐมวัยรวมกับชุมชน
รวม
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จํานวนความถี่
90
70
35
15

รอยละ
42.86
33.33
16.67
7.14

210

100

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแก
ชุมชน โดยเรียงลําดับจากจํานวนผูใหขอเสนอแนะจากมากไปหานอย ไดแก ควรมีการวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัยแก
ชุมชนและหนวยงานอื่นควรมีการประชาสัมพันธใหความรูดานการศึกษาปฐมวัยแกชุมชน ควรใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุน
การศึกษาปฐมวัย ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการศึกษาทุกภาคเรียน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย
ขอเสนอแนะตอการบริหารงานวิชาการ

จํานวนความถี่

รอยละ

1. การจัดหาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
50
31.25
2. การจัดใหมีศูนยสื่อและการดําเนินงานของศูนยสื่อ
40
25.00
3. มีการติดตามและประเมินผลการใชสื่ออยางสม่ําเสมอ
35
21.87
4. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการเรียนการสอน
25
15.63
5. นําผลการใชสื่อมาปรับปรุงแกไข
10
6.25
รวม
160
100
จากตารางที่ 4 พบว า ผลการวิ เคราะห ข อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนา การบริ หารงานวิ ชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เ พื่ อการศึ กษาในสถานศึ ก ษา โดยเรี ยงลํ าดั บ จากจํ านวนผู ให ข อเสนอแนะจากมากไปหาน อย ได แก
การจัดหาสื่ อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัย ควรมีศู นยสื่ อและมี การจัดการเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานการจัดระบบ
ของสื่อ ควรมีการติดตามและประเมินผลการใชสื่อ ควรมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการเรียนการสอน
สอดแทรกในทุกกิจกรรม และควรนําผลการใชสื่อมาปรับปรุงแกไขพัฒนาสื่อ
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดานทั้งนี้เพราะวา การบริหารงาน
วิชาการมีความสํ าคัญและเป นหัวใจของสถานศึกษา ดั งนั้ นบุคลากรทุกฝายตองสนใจและเขาใจเป นอย างดี และเห็ น
ความสําคัญของงานวิชาการเพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและปจจุบัน บุคลากรของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทุกคนกอนเขาสูตําแหนงผูบริหาร จะผานการ
ฝกอบรมเตรียมผูบริหารจากสถานบันพัฒนาผูบริหารและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการบุคลากรกําหนดจึงทําใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ ตลอดจนประสบการณทักษะในการจัดการเรียนรู การนิเทศและติดตาม
และการพัฒนาบุคลากรตลอดจนมีการสรางความรวมมือกับชุมชน เพื่อไดบรรลุตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
สอดคลองกับ ปรี ยาพร วงศอนุตรโรจน (2545) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลั กของการบริหารสถานศึกษา ไมว า
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สถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงาน
วิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออมซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นวรัตน ทิพยธนสาร (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของประทวน พรมจอย (2548) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติอยูในระดับดี
มากได แก การพั ฒนาหลั กสู ตร การพั ฒนากระบวนการเรียนรู การวั ดผลประเมิ นผลการวิจั ยเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพทาง
การศึกษา และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ที่เปนเชนนี้เพราะมีการพัฒนาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรการจัดกิจกรรม
ประสบการณตางๆใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบันและทองถิ่นของชุมชน
2. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จากขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ดานการสงเสริมความรูปฐมวัยแกชุมชน และดานการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหหลักสูตรของ
คณะทํางานที่สถานศึกษาแตงตั้ง
1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ สรุปและรายงาน
1.3 ดานการวัดผลประเมินผล ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการของนักเรีย นปฐมวั ย
ทุกภาคเรียน
1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรสงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน
1.5 ดานการพัฒนาสื่อ ควรจัดหาสื่อและของเลนที่มีในชุมชนและทองถิ่นมาเสริมพัฒนาการของนักเรียน
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 ด า นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการ ควรเสริ ม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาเรื่องการทํางานการรวมพลังสรางสรรคผลงานในทิศทางเดียวกัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาสภาพการบริหารงานระดับปฐมวัยเพียงเทานั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการศึก ษาการบริห ารงานในด านอื่ นๆ เช น การบริห ารงานทั่ วไปการบริ หารงาน งานบุ คลากร การบริ หาร
งบประมาณ ใหครบทั้งโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมขึ้นเนื่องจากงานดังกลาวมี
ความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน
2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละดาน เชน
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
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