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	แทรก
	บทที่  1 
	 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากว่าทรัพยากรใดๆ การพัฒนาคุณภาพประชากรหรือคนนั้นจำเป็นต้องเน้นที่การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก เพราะถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นการวางรากฐานของชีวิตที่มั่นคง การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มกันตั้งแต่ระยะต้นของชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัย 0 – 5 ปี  ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาความเจริญ เติบโตในทุกด้าน  เด็กในระยะเริ่มต้นของชีวิตมีอิทธิพลสำคัญอย่างมากต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กต่อไป  เด็กจึงสมควรได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยเรียน อันจะเป็นรากฐานสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการในขั้นต่อไปได้อย่างมั่นคง  การจัด การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานและเสริมสร้างความพร้อมในการต่อยอดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จากความสำคัญของการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยดังกล่าว รัฐเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว้ในกฎหมายและแผนแม่บทของชาติ ซึ่งได้แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้น หลังจากที่ประกาศให้ใช้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในวงการการศึกษารวมทั้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการใน ทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
	 สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ได้สร้างความกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย ได้มีงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาที่สำคัญและ จำเป็นที่สุดของการพัฒนาสมอง  คือ ช่วงเวลา 5 ปีแรกของชีวิต หรือช่วงเด็กปฐมวัย (อายุ 0 ถึง 5 ปี) หรือนับตั้งแต่ ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน เพราะถือเป็นช่วงอายุที่มีอัตราของพัฒนาการสูงสุด  จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทยจำนวนมากถึง 1 ใน 6 มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นตามอายุแสดงว่าเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสการเรียนรู้ และขาดการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งจำนวนเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศเป็นการจัดการศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ยังต้องการปรับปรุงคุณภาพทั้งในด้านการบริหารการจัดการ วิธีการเลี้ยงดู การพัฒนาผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการ ตลอดจนการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชา ด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงปัญหามีการเฝ้าระวังและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี  ทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก 
	จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
	ขอบเขตของการวิจัย 
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	สมมติฐานของการวิจัย 
	นิยามศัพท์เฉพาะ 
	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 


	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
	1.     เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
	กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน  การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้เลี้ยงดู  หรือ  บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  โดยกำหนดหลักการดังนี้  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ในการ วัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก  
	 คุณลักษณะตามวัย 
	 เด็กอายุ 3 ปี 


	บทที่  3 
	วิธีดำเนินการวิจัย 
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดทำการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ปีจำนวน 640 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 100 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยจำนวน 540 คน  
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



	เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัยของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
	 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
	การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	การวิเคราะห์ข้อมูล 
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	บทที่  4 
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 ตอนที่  3   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย 
	       1. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	    2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
	 
	ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

	ตาราง  1  แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
	ข้อมูลพื้นฐาน
	รวม
	รวม
	รวม


	 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับสภาพปฐมวัยตามทัศนะของ          ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม  และศึกษาเป็นรายด้าน  ดังตาราง  2 – 9   
	 
	ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการบริหารงานวิชาการ 
	            ระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	ระดับปฏิบัติ
	รวม



	 จากตาราง  2  ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     (   = 4.29)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  พบว่า  ผู้บริหารและครู ส่วนมากมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี่ยตามลำดับ  ได้แก่ การจัดตารางกิจกรรมประจำวัน     (   = 4.44) การนำแผนการสอนไปใช้ (  = 4.35) การบริหารหลักสูตร  (  = 4.30)         การนิเทศ  (  = 4.29)  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   (  = 4.28) การวัดผลและประเมินผล  (  = 4.25) และการจัดหาและผลิตสื่อ (   = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏผล ดังตาราง  3 – 9  
	ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
	            ระดับปฐมวัยด้านการบริหารหลักสูตรตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน   
	            จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	ระดับปฏิบัติ
	รวม



	ตาราง 4    แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการนำแผนการสอนไปใช้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	ระดับปฏิบัติ
	รวม



	ตาราง 5    แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงาน วิชาการ 
	             ระดับปฐมวัยด้านการจัดหาและผลิตสื่อตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน 
	 เอกชน จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	รวม

	ตาราง 6   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ               ระดับปฐมวัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	รวม

	ตาราง 7   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงาoวิชาการระดับปฐมวัยด้านการจัดตารางกิจกรรมประจำวันตามทัศนะของผู้บริหารและครู            โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย

	3.  มีการปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมประจำวันให้เหมาะสมกับ     โรงเรียน
	รวม

	ตาราง 8   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ             ระดับปฐมวัยด้านการนิเทศตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน             จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	รวม

	ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการวัดผลและประเมินผลตามทัศนะของผู้บริหารและครู       โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย

	2.  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลสำหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
	รวม

	ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ 
	 1. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ        ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม  และศึกษาเป็นรายด้าน  ดังตาราง  10 – 17 

	ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบสภาพการบริหารวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	รระดับ
	รระดับ


	ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร        
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการบริหารหลักสูตรตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 




	ด้านการนำแผนการสอนไปใช้
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ


	ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร               
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการจัดหาและผลิตสื่อตามทัศนะของผู้บริหารและครู              โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ด้านการจัดหาและผลิตสื่อ
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ

	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ
	 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการจัดตารางกิจกรรมประจำวัน
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ


	ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร               
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการนิเทศตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน 
	 เอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
	 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ด้านการนิเทศ
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ
	 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการวัดผลและประเมินผล
	ปริญญาตรี 
	สูงกว่าปริญญาตรี 
	ระดับ


	 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม และศึกษาเป็นรายด้าน ดังตาราง 18 - 25 

	ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร               
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด 
	 พิษณุโลก จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
	 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ


	ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร               
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการบริหารหลักสูตรตามทัศนะของผู้บริหารและครู                   
	 โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ด้านการบริหารหลักสูตร
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการบริหารหลักสูตร
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ


	ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชา     
	 การระดับปฐมวัยด้านการนำแผนการสอนไปใช้ตามทัศนะของผู้บริหารและครู               
	 โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ด้านการนำแผนการสอนไปใช้
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการจัดหาและผลิตสื่อ
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการจัดตารางกิจกรรมประจำวัน
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ

	ด้านการนิเทศ
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ
	1 – 5 ปี 
	มากกว่า 5 ปี 
	ระดับ


	ตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร                
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด 
	 พิษณุโลก  จำแนกตามตำแหน่ง 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
	ผู้บริหาร 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการบริหารหลักสูตร
	ผู้บริหาร 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการบริหารหลักสูตร
	ผู้บริหาร 
	ระดับ
	4.21
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการนำแผนการสอนไปใช้
	ผู้บริหาร 
	ระดับ


	ตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร               
	 งานวิชาการระดับปฐมวัยด้านการจัดหาและผลิตสื่อตามทัศนะของผู้บริหารและครู               
	 โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามตำแหน่ง 
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
	ด้านการจัดหาและผลิตสื่อ
	ผู้บริหาร 
	ระดับ
	การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 


	ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
	ผู้บริหาร 
	ระดับ

	ด้านการจัดตารางกิจกรรมประจำวัน
	ผู้บริหาร 
	ระดับ

	ด้านการนิเทศ
	ผู้บริหาร 
	ระดับ

	ด้านการวัดผลและประเมินผล
	ผู้บริหาร 
	ระดับ
	 


	สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
	จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
	สมมติฐานของการวิจัย 

	วิธีดำเนินการวิจัย 
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยโดยใช้การทดสอบที (t – test)   

	สรุปผล 
	อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
	โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  พบว่ามีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย  ดังนี้   

	ข้อเสนอแนะ                                                                        
	1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 
	 จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
	บรรณานุกรม 
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