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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนา
คน ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคากวาทรัพยากรใดๆ การพัฒนาคุณภาพประชากรหรือคนนั้น
จําเปนตองเนนที่การอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็ก เพราะถาเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูถูกตอง
เหมาะสมก็จะเปนการวางรากฐานของชีวิตที่ม่ันคง การที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดนั้น 
จําเปนตองเร่ิมกันตั้งแตระยะตนของชีวิต โดยเฉพาะชวงวัย 0 – 5 ป  ซึ่งเปนรากฐานแหงการ
พัฒนาความเจริญ เติบโตในทุกดาน  เด็กในระยะเริ่มตนของชีวิตมีอิทธิพลสําคัญอยางมากตอ
การวางรากฐานชีวิตของเด็กตอไป  เด็กจึงสมควรไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม กอนที่เด็กจะเขาสูวัยเรียน อันจะเปนรากฐาน
สําคัญใหเด็กมีพัฒนาการในขั้นตอไปไดอยางม่ันคง  การจัด การศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญมาก 
เพราะเปนพ้ืนฐานและเสริมสรางความพรอมในการตอยอดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จาก
ความสําคัญของการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยดังกลาว รัฐเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาไวในกฎหมายและแผนแมบทของชาติ ซึ่งได
แบงเปนลักษณะใหญๆ ไดแก  รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้น 
หลังจากที่ประกาศใหใชไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ ในวงการการศึกษารวมทั้ง
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ ซึ่งทําใหภาครัฐตองเรงดําเนินการใน ทุกดานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน และใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ 
ความเสมอภาคของบุคคลในการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหทุกฝายไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง ไดสรางความ
กดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย ไดมีงานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยชี้ใหเห็นวาชวงเวลาที่สําคัญและ จําเปนที่สุดของการพัฒนา
สมอง  คือ ชวงเวลา 5 ปแรกของชีวิต หรือชวงเด็กปฐมวัย (อายุ 0 ถึง 5 ป) หรือนับตั้งแต 
ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน เพราะถือเปนชวงอายุที่มีอัตราของพัฒนาการสูงสุด  
จากสถานการณปจจุบัน พบวาภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทยจํานวนมากถึง 1 ใน 6 มีพัฒนาการ
ลาชาไมสมวัย โดยมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นตามอายุแสดงวาเด็กเหลานี้ขาดโอกาสการเรียนรู และ
ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งจํานวนเด็กที่มีความตองการทางการศึกษาพิเศษมี
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยและดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
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ของประเทศเปนการจัดการศึกษาที่ปฏิบัติอยูไมสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน ยังตองการ
ปรับปรุงคุณภาพทั้งในดานการบริหารการจัดการ วิธีการเลี้ยงดู การพัฒนาผูเลี้ยงดูเด็กใหมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่การกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการ ตลอดจนการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพใหเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชา ดวยเหตุนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย  
จึงจําเปนตองตระหนักถึงปญหามีการเฝาระวังและดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กอายุต่ํากวา 
6 ป  ทุกกลุมตั้งแตแรกเกิดตลอดจนมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการและศักยภาพของเด็ก 

ปญหาของสังคมประการหนึ่งที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยไทย คือความ           
ออนแอของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจํานวนหนึ่งอาจไดรับการเลี้ยงดูที่ไม
เหมาะสม อันสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ปญหา
สิ่งแวดลอมตางๆ สงผลโดยตรงโดยออมตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมตางๆภายนอกสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิต ดานเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปนไปอยางรวดเร็ว มนุษยไมสามารถจดจําไดทุก
อยาง มนุษยจําตองไดรับ การพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต และตองเร่ิมตน
ตั้งแตแรกเกิด นอกจากนี้มนุษยยังตองเรียนรูจากผูอ่ืนตลอดจนหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรูให  
คุณสมบัติที่เอ้ือตอการเจริญงอกงามตลอดชีวิตดังกลาว จําเปนตองปลูกฝง ตั้งแตปฐมวัยและ
ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้จากกระแสความเปลี่ยนแปลงสังคมทําใหทุกฝายตระหนัก
การศึกษาที่มีคุณภาพของบุตรหลาน ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีมาตรฐานทัดเทียมกัน และกําหนด
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ขึ้น ดังปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ที่กลาววา การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแต
แรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานการ อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิต
ใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหาร
การศึกษา  เน่ืองจากบทบัญญัติทางกฎหมายในมาตรา 43 – 46 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 เรื่องการบริหารการจัดการศึกษาของเอกชนโดยใหเอกชนมีความอิสระในการ
บริหารการจัดการ นอกจากนั้นไดทําแผนนโยบายในการพัฒนาเด็กโดยใชสภาวะความตองการ
พ้ืนฐานและบริการสําหรับเด็ก ซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนเอกชนและหนวยงานเกิดขึ้นมากมาย
จัดบริการสําหรับเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) แตก็ยังไมสามารถจัดบรกิารไดครอบคลุมทั่วถึงทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
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 จากสภาพดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของ ผูบริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาปฐมวัย ในการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา วามีการปฏิบัติงานและมีปญหาอุปสรรค
อยางไร เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยเปนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร และครู
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ซึ่งขอมูลเหลานี้นาจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมี
คุณภาพ และสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
จุดมุงหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะ
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ
การในการทํางาน และตําแหนงในการทํางาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
              การศึกษามุงศึกษาการบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก  ภายใตขอบขาย ดังนี้ 

1.1  ดานการบริหารหลักสูตร 
1.2  ดานการนําแผนการสอนไปใช 
1.3  ดานการจัดหาและผลิตสื่อ 
1.4  ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
1.5  ดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
1.6  ดานการนิเทศ 
1.7  ดานการวัดผลและประเมินผล 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับ

การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลกเปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ปจํานวน 640 คน 
จําแนกเปนผูบริหาร 100 คน และครูผูสอนระดับปฐมจํานวน 540 คน  
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 กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ปฐมวัย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ  3 – 5  จํานวน  240  จําแนก
เปนผูบริหาร 38 คน และครูผูสอน 202 คน การกําหนดขนาดของกลุมตําแหนงใชตาราง
สําเร็จรูป ของ Krejcie และMorgan และใชการสุมแบบแบงชั้น (stratified Random Sampling)  
ตามสัดสวนของผูบริหารและครูผูสอนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
      3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดพิษณุโลก  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงในการ
ทํางานดังนี้ 
    วุฒิการศึกษา  แบงเปน  2  กลุม   
          1.  ระดับปริญญาตรี 
          2.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี   
     ประสบการณในการทํางาน  แบงเปน  2  กลุม 
    1.   1-5  ป 
    2.  มากกวา  5  ป 
     ตําแหนงในการทํางานแบงเปน  2  กลุม 
    1.  ผูบริหารโรงเรียน 
    2.  ครูผูสอน 
     3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  สภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย  7  
ดาน  ไดแก 
    3.2.1  ดานการบริหารหลักสูตร 
    3.2.2  ดานการนาํแผนการสอนไปใช 
    3.2.3  ดานการจัดหาและผลิตสื่อ 

3.2.4  ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
3.2.5  ดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
3.2.6  ดานการนิเทศ 
3.2.7  ดานการวัดผลและประเมินผล 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึงสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 
 2.  ผลการวิจัยครั้งน้ี จะเปนแนวทางสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัด
พิษณุโลก นําไปพัฒนาโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินภายนอก 
(สมศ.) 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

สภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัย ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด
พิษณุโลก แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงในการทํางาน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายและขอบเขตของคําที่ใชดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาในสถานศึกษาดานการ
เตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ใหแกเด็กในชั้นอนุบาล 

2. โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลปที่ 3 ในจังหวัด
พิษณุโลก 
 3. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต   ผูจัดการ 
อาจารยใหญ   ครูใหญ   ผูชวยอาจารยใหญ หัวหนาฝายวิชาการ   หัวหนาสาย หรือผูรักษาการ
ในตําแหนงดังกลาว ในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 4. การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยไดพัฒนา
ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งการศึกษาปฐมวัยนั้นในดาน
ตอไปน้ี 
 4.1 ดานหลักสูตร หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ        
การบริหารหลักสูตรระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 4.2 ดานการนําแผนการสอนไปใช หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกับการนําแผนการสอนไปใช 
 4.3 ดานการจัดหาและผลิตสื่อ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารและครู
เกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสําหรับการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีสื่อที่จัดหามาโดยไม
ตองซื้อ และจัดหามาโดยการจัดซื้อ 
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 4.4 ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือเอ้ือตอการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  จัดสถานที่เลน และวัสดุอุปกรณการเลนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กแตละวัย 
โดยอาศัยหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก 
 4.5 ดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหาร
และครูเกี่ยวกับการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
 4.6 ดานการนิเทศ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการให
คําแนะนํา ชวยเหลือ 
 4.7 ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกับการประเมินผล การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

5. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานหนาที่ในฐานะผูบริหารและครู
ทั้งในโรงเรียนเดิม และโรงเรียนในปจจุบัน 

6. ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ทําการสอนระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดพิษณุโลก  ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

7. ทัศนะ    หมายถึง   การรับรูสภาพการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




