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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ผูวิจัยสามารถสรุปผลได  ดังนี้ 
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย  ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตาม
ทัศนะของผูบริหาร  และครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณการในการทํางาน และตําแหนงในการทํางาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย แตกตางกัน 
 2. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะ
ตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย แตกตางกัน 
 3. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีตําแหนงตางกัน  มีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ปจํานวน 640 คน จําแนก
เปนผูบริหาร 100 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัยจํานวน 540 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีเปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ป จํานวน 240 
คน  จําแนกเปนผูบริการ 38 คน และครูผูสอน 202 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใช
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan และดําเนินการสุมโดยการสุมแบบแบงชั้น          
(Stratified Random Sampling)  และการสุมแบบงายตามสัดสวนของผูบริหาร และครูผูสอน
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัยของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
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พิษณุโลก ซึ่งตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  list) ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยมีคาความเที่ยง (reliability) เทากับ .96  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยโดยใชการทดสอบที (t – test)   
 
สรุปผล 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปผลการวิจัยได  3 ประเด็นใหญ  ดังนี้ 
 1.  การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  
มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณา
ในแตละดาน พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ดังนี้ ลําดับแรก ไดแก การจัดตารางกิจกรรม
ประจําวัน ซึ่งอยูในระดับมาก ลําดับที่สอง ไดแก การนําแผนการสอนไปใช ซึ่งอยูในระดับมาก  
ลําดับที่สาม ไดแก การบริหารหลักสูตร ซึ่งอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก การจัดหา
และผลิตสื่อ ซึ่งอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหาร
หลักสูตร ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก มีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดบัปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละรายการตามลําดับ 
ดังน้ี 1) บุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 5 ป             
2) สถานศึกษาไดจัดทํากําหนดสาระการเรียนรู  และผลการประเมินพัฒนาการเปนรายภาค
เรียน หรือรายปโดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู  3) บุคลากรในสถานศึกษารวมกัน
กําหนดปรัชญา  เปาหมาย  และการจัดการศึกษาจุดเนนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สถานศึกษา และคาเฉลี่ยต่ํ าสุด ไดแก สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการ  และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกรายการอยูในระดับมาก ดานการนําแผนการสอนไปใช  
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละรายการตามลําดับ ดังนี้   
1) สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่จะเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งอยูใน
ระดับมากที่สุด  2) สงเสริมใหครูปรับปรุงแผนการจัดประสบการณไดเหมาะสมกับเด็กระดับ
ปฐมวัย 3) สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดประสบการณ และ
คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  สถานศึกษา สงเสริมใหครูมีการวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค
รวม ซึ่งตั้งแตลําดับสองลงมาทุกรายการอยูในระดับมาก ดานการจัดหาและผลิตสื่อ ผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
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ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละรายการตามลําดับ ดังน้ี 1) จัดหาสื่อที่
เหมาะสมสําหรับ กิจกรรมปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป 2) สงเสริมใหครูใชสื่อในการจัด
ประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ 3) สงเสริมใหครูเลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการ
จัดประสบการณใหเพียงพอกับความตองการ ซึ่งทุกรายการอยูในระดับมาก ดานการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก มีทัศนะตอ
สภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแต
ละรายการตามลําดับ ดังน้ี 1) สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ภายในภายนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาเกี่ยวกับการจัด
บริเวณอาคาร  สถานที่ที่เอ้ือตอการพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาของเด็ก
ระดับปฐมวัย 3) สถานศึกษามีการตรวจตรา ความปลอดภัยในอาคารสถานที่เครื่องเลน สนาม  
และอุปกรณตาง ๆ เปนระยะ  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  สถานศึกษามีทอหรือรางระบายน้ําใช
การไดดี  หรือมีการบําบัดน้ําเสียอยางเหมาะสม ซึ่งทุกรายการอยูในระดับมาก ดานการจัด
ตารางกิจกรรมประจําวัน  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก มีทัศนะตอสภาพ
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละ
รายการตามลําดับ ดังน้ี  1) สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมสําหรับเด็กโดยคํานึงถึงพัฒนาการของเดก็  
2)  สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุม และกิจกรรมรวม 
และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีการปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมประจําวันใหเหมาะสมกับโรงเรียน  ซึ่ง
ทุกรายการอยูในระดับมาก ดานการนิเทศ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  
มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุดของแตละรายการตามลําดับ ดังนี้ 1) สงเสริมใหมีการจัดทําบันทึกการจัดประสบการณตาม
แผนการจัดประสบการณระดับปฐมวัย  2) ประชุมชี้แจงใหครูเขาใจจุดมุงหมาย และแนวทางการ
นิเทศ  กํากับ ติดตาม สําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย, เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการ
นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  3) สงเสริมใหครูภายในสถานศึกษามีการนิเทศกันเอง และคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ไดแก  สํารวจปญหาและความตองการการนิเทศภายในสําหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ซึ่งทุกรายการอยูในระดับมาก  ดานการวัดผลและประเมินผล  ผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละรายการตามลําดับ ดังน้ี 1) ครูผูสอนระดับ
ปฐมวัยทําการประเมินพัฒนาการอยางสม่ําเสมอ  2) สงเสริมใหครูนําผลการวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กมาใชปรับปรุงขอบกพรองการเรียนการสอน  3) ประชุมชี้แจง
จุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผลสําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกครูผูสอน  
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และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลสําหรับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ซึ่งทุกรายการอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ        
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามตัวแปรอิสระ 3 ตัว ไดแก จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา  พบวา  โดยรวมและรายดาน  ในดานการบริหารหลักสูตร ดานการนํา
แผนการสอนไปใช  ดานการจัดหาและผลิตสื่อ  และดานการนิเทศ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพ
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวาผูบริหาร และครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  และเมื่อพิจารณารายดาน มีดังนี้ ดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหาร   และครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย สูงกวาผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา 
สูงกวาระดับปริญญาตรี  ดานการนําแผนการสอนไปใช  โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี  มีทัศนะ
ตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวา  ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี  ดานการจัดหาและผลิตสื่อ  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวา ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  โดยรวมไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูที่มี    
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก  ดวยเชนกัน  ดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  
โดยรวม ไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน 
ดานการนิเทศ  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารและครู
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวา
ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  ดานการวัดผลและประเมินผล   
โดยรวมไมแตกตางกัน  โดยผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูที่
มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป  และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5  ป มีทัศนะ
ตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน โดยดานการบริหาร
หลักสูตร  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 1 – 5 ป มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยต่ํากวา ผูบริหารและครูที่
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มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ปดานการบริหารหลักสูตร  โดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 
ป  มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยต่ํากวา ผูบริหารและครูที่ มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 5  ป ดานการนําแผนการสอนไปใช  โดยรวมไมแตกตาง
กัน โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป และมีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 5  ป มีทัศนะตอสภาพ  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก 
ดวยเชนกัน ดานการจัดหาและผลิตสื่อ  โดยรวมไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณในการทาํงาน 1 – 5 ป  และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5  ป มีทัศนะตอ
สภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยู ในระดับมาก ดวยเชนกัน ดานการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียน  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1– 5 ป มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัยต่ํากวาผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5  ป ดานการจัด
ตารางกิจกรรมประจําวัน  โดยรวมไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 1 – 5 ป  และมีประสบการณในการทํางานมากกวา  5  ป มีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก  ดวยเชนกัน ดานการนิเทศ  โดยรวมไม
แตกตางกัน  โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป  และมีประสบการณใน
การทํางานมากกวา 5  ป มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก 
ดวยเชนกัน ดานการวัดผลและประเมินผล  โดยรวมไมแตกตางกัน  โดยผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 1– 5 ป และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5  ป มีทัศนะตอ
สภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน จําแนกตามตําแหนง  
พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน  โดยผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก  ดวยเชนกัน  โดยดานการบริหารหลักสูตร  ดานการ
จัดหาและผลิตสื่อ  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ผูบริหารมีมีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย  สูงกวา  ครูผูสอน  ดานการบริหารหลักสูตร  โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารมีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยสูงกวาครูผูสอน  ดานการนําแผนการสอนไปใช   โดยรวมไมแตกตาง
กัน โดยผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับ
มาก ดวยเชนกัน ดานการจัดหาและผลิตสื่อ   โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูบริหารมีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวาครูผูสอน 
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผูบริหารมีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกวา ครผููสอน ดาน
การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน   โดยรวมไมแตกตางกัน โดยผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะ
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ตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน ดานการนิเทศ  
โดยรวมไมแตกตางกัน  โดยผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยอยูในระดับมาก  ดวยเชนกัน  ดานการวัดผลและประเมินผล  โดยรวมไมแตกตางกัน 
โดยผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก
ดวยเชนกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครู 
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  พบวามีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้   
 1. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครู   
โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการบริหารงาน
วิชาการถือวามีความสําคัญและจัดงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ผูบริหาร
จะตองใหความสําคัญมากกวาการบริหารงานดานอ่ืนๆ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546 : 115) ประกอบกับโรงเรียนเอกชนตองมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกดานในการพัฒนาผูเรียนใหเปนอยางดี  เพ่ือสรางกลยุทธทางการตลาดแก
ผูปกครองซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกิตฐิพงษ  กายสิทธิ์  (2544 : บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา
เขตการศึกษา 6  วากลยุทธที่ใชในการพัฒนาโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนสําหรับโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการรับรองไดมีวิธีการดําเนินงานตามตัวชี้คุณภาพในแตละปจจัย ครอบคลุมงาน
ทุกขอ และมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน แมแตกระทั่งโรงเรียนเอกชนที่ยังไมไดรับการ
รับรอง ไดมีวิธีการดําเนินงานตามตัวชี้คุณภาพและมี คุณภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในแต
ละปจจัยบางสวน ซึ่งแสดงวาสภาพการดําเนินงานบริหารงานวิชาการจะตองมีคุณภาพแนนอน  
โดยเฉพาะดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวันมีสภาพการดําเนินสูงสุด  เนื่องจาก การจัด
ตารางกิจกรรมประจําวันเปนภาระหนาที่สําคัญที่ครูตองทําเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แตละวัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ เบคคีย (Beckey : 1986) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
การจัดตารางกิจกรรมประจําวันในโรงเรียนอนุบาลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยมี
ขอเสนอแนะวาการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาจึงควรมีการทําการวิจัยอยางตอเน่ือง ใน
เร่ืองการจัดตาราง    กิจกรรมประจําวันของโรงเรียน และการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาเด็ก 
เน่ืองจากประเภทของการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน ที่นํามาใชกับนักเรียนเปนปจจัยที่สําคัญ
อยางในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กสวนดานการจัดหาและผลิตสื่อมีการดําเนินงานต่ําสุด  เม่ือ
เปรียบเทียบกับทุก ๆ ดานนั้น โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการจัด
ประสบการณใหเพียงพอกับความตองการ และสงเสริมใหครูและเด็กมีสวนรวมในการผลิตสื่อ
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จากวัสดุในทองถิ่น  เนื่องจาก การจัดหาและผลิตสื่อน้ันเปนเรื่องที่ตองใชงบประมาณ  และสื่อ
เปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไป  หรือชํารุดไดงาย  ทําใหงบประมาณในการผลิตหรือจัดหา
สื่อใหมีสภาพดี  เพียงพอตอความตองการในการใชจึงคอนขางสูง การดําเนินการจึงไมเต็มที่
เทาที่ควร 
 2.  จากผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ       
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ดานการ
บริหารหลักสูตร ดานการนําแผนการสอนไปใช ดานการจัดหาและผลิตสื่อ และดานการนิเทศ
ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะตอสภาพการบริหารงาน
วิชาการในสูงกวาผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
และครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนผูซึ่งไดรับการพัฒนากระบวนการคิด วิสัยทัศนให
มีความกาวหนาและลึกซึ้งขึ้น จึงทําใหเห็นจุดที่ควรพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและ   
โรงเรียนไดมากขึ้น  จึงทําใหผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นวายัง
มีเร่ืองที่ตองปฏิบัติหรือดําเนินการอยูอีกมากกวาสภาพการปฏิบัติที่เปนอยู นอกจากนี้เม่ือ
พิจารณาเปนทีละดาน  โดยเนนไปที่ดานการบริหารหลักสูตรแลว จะเห็นไดวา การบริหาร
หลักสูตร  เปนการบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในหลักสูตร ผูบริหารจะเปนแกนนํา โดยมีผูชวยฝายตางๆ หัวหนาหมวดวิชา ครูวิชาการ
โรงเรียน  ครูผูสอนและหนวยงานอื่นๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร มีกิจกรรมที่สําคัญ คือ  
การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ  
การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน  การจัดครูเขาสอน การจัดตารางสอน การจัดแผนการเรียน   
การจัดวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใช
หลักสูตร อาคารสถานที่ งบประมาณ การบริการหองสมุด เปนตน การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตร  และการประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน  (อาราม 
สุวรรณชัยรบ, 2535 : 209 - 211) ซึ่งเม่ือพิจารณาแลวพบวา  ในแตละดานที่แตกตางกันเม่ือ
จําแนกตามตัวแปรอิสระนี้นั้น  ในทุก ๆ ดานมีความเชื่อมโยงกันภายใตการบริหารหลักสูตร  
ประกอบกับงานการบริหารหลักสูตร การนําแผนการสอน ไปใช การจัดหาและผลิตสื่อ และการ
นิเทศเปนงานที่ตองมีการวางนโยบาย วิเคราะหแผนงาน ซึ่งเปนงานที่เนนไปที่ฝายบริหาร เปน
สวนมาก จึงทําใหผูบริหารและครูที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะตอสภาพการ
บริหารงานวชิาการในสูงกวาผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 3.  จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ      
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามประสบการณในการทํางาน    
พบวา  โดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากผูบริหารและครทูี่
มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป  มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูใน
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ระดับมาก  สวนผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป มีทัศนะตอการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับมาก ดวยเชนกัน อาจเปนเพราะการบริหารงาน
วิชาการเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  ที่ทุกโรงเรียนเอกชนมุงหวังสรางความเปนเลิศ จึงทําใหทั้ง  
ผูบริหารและครูมีทัศนะตอการดําเนินงานบริหารงานวิชาการมุงไปในทิศทางที่ดี และตองมี   
ประสิทธิภาพ  จึงทําใหมีทัศนะไมแตกตางกัน แตในกรณีดานการบริหารหลักสูตร และดาน การ
จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีทัศนะ
แตกตางกันอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั้น เม่ือพิจารณาทีละดานแลว การ
บริหารหลักสูตรเปนงานที่เนนไปที่ฝายบริหาร  เปนงานที่ครอบคลุมงานทุกงาน  ผูบริหารและ
ครูที่มีประสบการณในการทํางานมาก ๆ  จึงมีวสิัยทัศนในการบริหารจัดการที่กวางไกลมากขึ้น  
ประกอบกับการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนก็เปนงานหนึ่งที่ฝายบริหารพึงใหความสําคัญเปน
อยางมากในการจัดใหมีภูมิทัศนที่รมร่ืนสวยงาม  เพ่ือเปนกลยุทธอยางหนึ่งของโรงเรียนเอกชน
ในการสรางความมั่นใจใหแกผูปกครองสงบุตรหลานเขามาเรยีน ซึ่งทั้ง 2 งานนี้มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวของกัน  โดยเฉพาะฝายบริหารที่มีประสบการณในการทํางานมากๆ จะเล็งวิสัยทัศนในการ
บริหารไปที่สองงานนี้มากขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษานี้ไดมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ
จันทิมา  เฉลิมสุข  (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในภาคเหนือตอนลาง พบวา  
ผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารระดับการศึกษาปฐมวัยตั้งแต 4 ปขึ้นไป มีการรับรูบทบาท
การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัด
สภาพแวดลอม ดานการนิเทศ โดยภาพรวม ดีกวาผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารต่ํากวา  
4 ป 
 4.  จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามตําแหนง พบวา ดานการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดหาและผลิตสื่อ  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูบริหารและครู
มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น เน่ืองจากงานทั้ง 3 งานนีเ้ปน
งานที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยงเน่ืองกันและเนนไปที่ผูบริหาร จึงทําใหผูบริหารมีความคิดเห็นที่
แตกตางไปจากครูผูสอน   ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของอาราม  สุวรรณชัยรบ 
(2535 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครู มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันในระดับมากทุกดาน โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 ในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนดานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน  
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ขอเสนอแนะ                                                                        
1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครู 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ไดชี้ใหเห็นวา ในการบริหารงานวิชาการปฐมวัยดานการ 
จัดหาและผลิตสื่อ ยังมีสภาพการดําเนินงานต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบกับทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
การสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อสื่อการจัดประสบการณใหเพียงพอกับความตองการ และ 
สงเสริมใหครูและเด็กมีสวนรวมในการผลิตสื่อจากวัสดุในทองถิ่น ซึ่งเปนขอมูลที่ผูบริหารควร
จะตองมีการหาแนวทางแกไขปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการผลิตและจัดหาสื่อ เพ่ือให
คุณภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยในครั้งตอไป 
 2.1 การศึกษาในครั้งน้ี ไดศึกษาสภาพการบริหารงานระดับปฐมวัยเพียงเทานั้น ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาการบริหารงานในดานอ่ืนๆ เชน การบริหารงาน ทั่วไป  
การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ ใหครบทั้งโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือใหได
ขอมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมขึ้น เน่ืองจากงานดังกลาวมีความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน   

 2.2 ควรใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเขามาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือให
ไดขอมูลในเชิงลึก และชัดเจนยิ่งขึ้น   

 2.3 ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวย เน่ืองจากเปน
ชวงระดับการศึกษาที่มีความสําคัญอีกชวงหนึ่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




