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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก   
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการในการทํางาน และตําแหนงในการทํางาน          
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ปฐมวัย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ป จํานวน 240 คน  
จําแนกเปนผูบริการ 38 คน และครูผูสอน 202 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฐมวัยของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  และแบบมาตราสวนประมาณคา  มีคาความเที่ยง  เทากับ  .96  สวนสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการ
ทดสอบที (t – test)  
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย  จังหวัดพิษณุโลก  มีทัศนะตอ
สภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย  ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของ
แตละรายการตามลําดับ ดังน้ี   การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  การนําแผนการสอนไปใชการ
บริหารหลักสูตร  และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก  การจัดหาและผลิตสื่อ  ซึ่งทุกดานอยูใน 
ระดับมาก 
      2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ        
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  จําแนกตามตัวแปรอิสระ  ไดดังนี้ 



จ 

  2.1  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งดานการบริหารหลักสูตร ดานการนําแผนการสอนไปใช  ดานการจัดหา
และดานการผลิตสื่อ  และดานการนิเทศ  ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีทัศนะ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวาผูบริหารและครูที่มี  
วุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
  2.2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  พบวา โดยรวมไมแตกตางกันซ่ึง
ดานการบริหารหลักสูตร  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน  มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป มีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยต่ํากวา  ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป 
  2.3  จําแนกตามตําแหนงในการทํางาน  พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน  โดย
ดานการบริหารหลักสูตร  ดานการจัดหาและผลิตสื่อ  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ผูบริหารและครูมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดนผูบริหารมีมีทัศนะ
ตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวาครูผูสอน 
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ABSTRACT 

 
 The  purposes  of  this  research  were studied  and  compared the 
situations  of  the  academic  administration in early childhood education level, 
according to the perceptions  of  private school  administrations  and teachers in 
Phitsanulok  Province,  classified  by  the educational qualifications, working 
experiences  and  the  designations.  The  results  have been percented  in the 
descriptive  manner  to private  school  administrations  in  Phitsanulok  Province, so 
that   they   can  develop  their  academic  job in  the early  childhood  level  
accordingly.  The   sampling  group has  been  drawn  from  private  school 
administrations and teachers, in  early  childhood education  level in Phitsanulok  
Province. These private schools  offered  the  kingdergarten  level. The  pupils  were   
between  3  and 5  year’s  old. The  sampling  size   consisted  of  the  38  
administrations  and the  202  teachers   by   using  stratified  random  sampling. The 
tool which  used  in this  research   was  questionnaire  to  ask  the  teachers  opinions  
towards  the  situations  of  the  academic  administrations  of  private   school  administrators 
and  Teachers,  in  early  childhood  level,  in  Phitsanulok   Province. The  
questionnaire  was  a       check – list.  The   reliability  of   the  cale  was  0.96.  The  
statistic  parameters,  used  in  data  analysis,  were  percentage,  mean, the standard  
deviation  and  t – test   to   compare  the   situations   of   the   academic   
administration   in   early   childhood    level. 
 



ช 

 The  results   found  as  follows. 
 1.  The perceptions, of private school administrators and teachers, in early  
childhood level, towards the situations of the academic administration, were in the high  
level as a whole. The lists, which hold the high average, were the management of the  
daily – activity schedule, the applying of the lesson plans in the curriculum  
management. The low average lists every aspect was in the high level.    
 2.   The results, from the comparison of the situations of the academic  
administration, in the early childhood level, according to the perceptions of private school  
administrators and teachers, in Phitsanulok Province, could be classified according to  
the independent variables, as follows.   
  2.1 Classified by the educational qualifications, it has been found that,  
as a whole, these in  the aspects of the curriculum management, the management and  
media productions and the advisory, administrators and teachers, who had different  
educational qualifications, Contribute the different perceptions at 0.05 statistically  
significantly. The administrators and teachers, who have the Bachelor Bachelor  
Degree, would have the perceptions towards the situations of the cademic  
administrations  more than those who had higher Degree than  Baehelor Degree. 
  2.2 Classified by the working experiences,  found that these was not  
different, as a whole. In the aspects of the curriculum management and the  environment  
management in schools, the administrators and teachers whose working experiences  
were different, contributed the different  perceptions at 0.05  statistically significantly.  
The administrators and teachers, whose working experiences between  1 – 5  years,  
contributed their perceptions, towards the situations of the academic administration,  
which were lower than those working experiences more than  5  years. 
  2.3  Classified  by  the  designations,  found  that   the  aspects  of  the  
curriculum  management,  the  management  and  media  productions,  and  the  
environment  management  in  schools,  the  administrators  and  teachers  contributed  
the  different  perceptions  at  0.5  statistically  significantly.  The  administrators  
contributed  the  perceptions  towards  the  situations  of  the  academic  administration,  
in  early  childhood  education level, higher than the teachers. 

 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาเปนอยางดียิ่งจาก          
รองศาสตราจารย สงวน  ช า งฉัตร  ผู ช วยศาสตราจารยพวงทอง  ไสยวรรณ  และ                
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ   กาญจนรัตน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนํา 
และขอเสนอแนะตางๆ ในการปรับปรุงจนวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงดวยดี  นับเปนพระคุณ
อยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาชวยตรวจสอบ แบบสอบถาม ที่ใชในการวิจัย คือ
รองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย  นายเจริญฤทธิ์   จันทรเจริญ  นางสุภาภรณ  บัณฑิตย  
นางอนงค  ตันติวิชัย  นางอัปสร  มณีรุงและขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. อํานวยพร  
สุนทรสมัย ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาจารยประจําภาควิชา
หลักสูตร ครุสาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณาจารย อาจารยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามทุกทาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหโอกาสไดเขามา
ศึกษาหาความรู 

ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝายบริหาร  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หัวหนา
งานพัสดุ และเจาหนาที่พัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่อํานวยความสะดวกและให
ความรวมมือในการติดตอประสานงาน 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารและ ครูอาจารยโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดพิษณุโลกที่ชวยใหความอนุเคราะหในเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง
คุณคาและ ประโยชนอันพึงมีจาก วิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนสักการะ กตเวทิตาคุณ
แดครู – อาจารย   และผูที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา
และขอนอมคารวะแกผูเขียนตําราวิชาการที่ไดศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน    
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