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        สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 
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 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 และ3) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน จํานวน 122 โรงเรียน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 97 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 360 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า : 
 1)  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามลําดับ 
 2)  พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี การพัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ พัฒนาการด้านสติปัญญา ตามลําดับ  
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 3)  การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานาย ได้ร้อยละ 53.9 โดย
ภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 สมการคะแนนดิบ 8 4 3 71.322+.252(X )+.190(X ) +.160(X ) .106(X )y



   
 สมการคะแนนมาตรฐาน 

8 4 3 7X X X Xy =.299(Z ) +.214(Z )+.173(Z )+.141(Z )Z
  

คําสําคัญ :  การบริหารงานวิชาการ, พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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Degree Sought  :   Master of  Education 
Program :   Education Administration 
Anno Domini :   2018 
Advisor :   Phramaha Kraiwan Jinadattiyo, Dr. 
 

 
The objectives of this research were as follows: 1) to study the academic 

administration of schools under Department of Local Administration, local education 
group 1, 2) to study early childhood development of schools under Department of 
Local Administration, local education group 1, and 3) to study the academic 
administration affecting early childhood development of schools under Department 
of Local Administration, local education group 1. The populations of this research 
were 122 schools and the samples were 97 schools with 360 subjects. The research 
through questionnaires and then analyzed by percentage, frequencies, mean, 
standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and stepwise 
multiple regression. 

The results of research were found that : 
1) The overall view of academic administration of schools under 

Department of Local Administration, local education group 1, was excellent in the 
aspect of developing, In descending from most to least,  it started with educational 
institute’s curriculum, followed by evaluation, academic planning, developing 
internal education quality and standards assurance, developing learning process, 
institute’s lesson planning, research for developing the quality of education and 
developing and supporting the formation of learning center respectively. 
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2) The overall view of early childhood development of schools under 
Department of Local Administration, local education group 1, was excellent in every 
aspect. In descending from most to least, it started with physical development, 
followed by social and emotional development, and cognitive development 
respectively. 

3) The effectiveness of academic administration developing internal 
education quality and standards assurance, developing learning process, educational 
institute’s curriculum and to develop and encourage learning affecting early 
childhood development of schools under Department of Local Administration, local 
education group 1, was in predicting percent at 53.9 The overall result was found to 
have a relationship with statistical level at 0.1. 

The raw score 8 4 3 71.322+.252(X ) +.190(X )+.160(X ) .106(X )y


   
The standard equation 

8 4 3 7X X X Xy =.299(Z ) +.214(Z )+.173(Z )+.141(Z )Z
  

Keywords : Academic Administration, Early Childhood development 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือใน
ครั้งน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้
ทางการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 
 กราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้อํานวยความสะดวกใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ ที่กรุณาเป็นประธาน
ควบคุมการสอบ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําเก่ียวกับความ
ถูกต้องของเน้ือหาในเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณพระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, ดร. ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และให้คําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะแนวทางที่ถูกต้อง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
เป็นอย่างย่ิง 
 ขอบพระคุณนายประมวล ปานทอง ผู ้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ 
นางสาวสุพานี ช่ืนชิต รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ คณะครูและเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ 
น้อง ๆ ตลอดจนผู้ใกล้ชิดทุกคนที่ให้กําลังใจและคําแนะนํา ปรึกษาหารือและสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดี
เสมอมา 
 คุณงามความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอใช้เป็นเคร่ือง
สักการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ที่มีคุณค่า
ย่ิง และสนับสนุนทั้งด้านแรงใจและทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นอย่างดี ประโยชน์อันใดที่เกิดจาก
วิทยานิพนธ์น้ี เป็นผลมาจากความกรุณาและการสนับสนุนของทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงใคร่
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 

วรรณนิสา แพทย์กระโทก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในกระแสโลกาภิวัตน์สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน
สูงมากตลอดเวลา ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างพอเพียง การบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ที่ถือว่าการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสําคัญของของการศึกษา ดังน้ันการศึกษาจึงมีบทบาทและมี
ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ตามสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ ประเทศใดที่
พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบคู่แข่งขัน การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างคนที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เช่ือว่าหาก
คน ได้รับการพัฒนา ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดคนจะเป็นปัจจัยช้ีขาดความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ
ทุกด้าน จุดเริ่มต้นของการศึกษาอยู่ที่การศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาทั้งหมด การ
พัฒนาการศึกษาในเด็กระดับปฐมวัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3 – 6 ปีจะเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้เต็มที่ หากไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาในช่วงน้ี อาจมีผลให้
พัฒนาการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเช่ืองช้าซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต (เกียริติศักด์ิ ทัน
จันทร์, 2543 หน้า 1) 
 การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย 5 บท สําหรับบทแรกน้ันประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์การวิจัย คําถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  
 1.1.1  ความเป็นมาของการวิจัย 
 โลกปัจจุบันและอนาคตกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ที่แพร่กระจายและเช่ือมโลก
ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียว ด้วยวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขันกัน
ระหว่างนานาประเทศที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบทุน ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรหรือแรงงานอีกต่อไป 
แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของคนเป็นสําคัญ จึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (กุลฑรี พิกุลแกม, 
2551, หน้า 1 ) 
 การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการช่วยให้คนน้ันได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ อยู่ตลอด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ



2 
 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  ได้กล่าวว่า “การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ย่ังยืนจะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอใน
การขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคศตวรรษที่ 21” คนที่มีคุณภาพจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงาม
ให้แก่บุคคลและสังคม ทําให้คนรู้จักวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 18) 
 การจัดการศึกษามีความแตกต่างกันเน่ืองจากเหตุปัจจัยหลายประการ ฉะน้ันในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับยึดเป็นบรรทัดฐานสากลได้ เมื่อกล่าวถึงการจัดการศึกษา
สถานศึกษานับเป็นองค์กรที่สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรา 18 ระบุไว้ว่าการจัด
การศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษาต่อไปนี้ คือ 1) สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือสถาบันเด็กปฐมวัย
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน   
พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบัน
สังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่สําคัญที่สุด เน่ืองจาก
เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตเป็นรากฐานที่ควรปลูกฝังต้ังแต่เล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคคลให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมทุกๆ ด้านในวัยต่อมา และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 12) กล่าวว่า พัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะเจริญมากที่สุดช่วงปฐมวัย และพัฒนาการใดๆ ในช่วงน้ีจะเป็น
พ้ืนฐานสําคัญต่อพัฒนาการในช่วงอ่ืนๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก (ธรรมนูญ นวลใจ, 2544, คํานํา) เด็ก
ปฐมวัยเป็นช่วงสําคัญของชีวิต เน่ืองจากพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุระหว่าง 3–6 ปี เป็นช่วงที่เด็กมี
ความเจริญทางสติปัญญาสูงสุด หากเด็กได้รับการอบรมเล้ียงดูและวางรากฐานเป็นอย่างดีก็จะทําให้
เขามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเริ่มต้นก้าวสู่การศึกษา ดังน้ัน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็กทุกคนท้ังเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการส่ือสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่ง
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ไม่สามารถพ่ึงตนองได้ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้านอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ               
การเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้เหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง
มีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 8) 
 ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะมีคุณภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการที่สําคัญที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความสําคัญแก่งาน
วิชาการ เข้าใจขอบเขตหน้าที่ภาระความรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอย่างดี (ไกรวัลย์ รัตนะ, 2558, 
หน้า 3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพน้ัน มิใช่เพียงแต่ครูผู้สอนเท่าน้ันที่จะสามารถ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ 
(จันทรานี สงวนนาม, 2553 หน้า 143) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของสถานศึกษาท่ี
ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงส่วนงานด้านอ่ืนๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่
เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้อง
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร การที่จะตรวจสอบว่า 
สถานศึกษาใดผู้บริหารให้ความสําคัญต่องานวิชาการสามารถดูได้จากสถานศึกษามีขอบเขตของงาน
วิชาการอย่างชัดเจนผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางาน ครูมีความตระหนักและ
ร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง 
    
 1.1.2  ปัญหาการวิจัย 
 สําหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สรุปจุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านผู้เรียนกลุ่มตัวบ่งช้ีที่ 1, 2, 
3, 4 ดังน้ี 
 กลุ่มตัวบ่งช้ี 1 ด้านร่างกาย เด็กควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเน้ือเล็กให้เหมาะสมกับวัย ควรฝึกให้เด็กได้รู้จักการดูและระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากการ
เล่น รวมทั้งการรักษาอนามัยที่ถูกต้อง 
 กลุ่มตัวบ่งช้ี 2 ด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความมั่นใจในตนเอง 
ฝึกความกล้าแสดงออกและส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง 
 กลุ่มตัวบ่งช้ี 3 ด้านสังคม เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยและมี
ลักษณะผู้นํา ผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าพูด กล้าสนทนาโต้ตอบคําถาม ควรได้รับ
การฝึกปฏิบัติกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย ในด้านการทําความเคารพ การอ่อนน้อมถ่อมตน การ
มีระเบียบวินัยและรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน 
 กลุ่มตัวบ่งช้ี 4 ด้านสติปัญญา เด็กควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมฝึกทักษะกระบวนการ
คิดรวบยอด คิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว การจําแนก การเปรียบเทียบ รู้จักการ
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แยกประเภทหมวดหมู่ การสื่อสาร ฝึกประสบการณ์การเล่าเรื่อง รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรฝึก
ให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ฝึก
จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของตน 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกข้างต้น แสดงให้เห็นว่า คุณภาพเด็ก ระดับการศึกษา
ปฐมวัย สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ยังจําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น และรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับปฐมวัยให้ย่ังยืน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มตัว
บ่งช้ี เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโดยตรง ในการบริหารโรงเรียนน้ันผู้บริหาร
จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความรู้ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และภาวะสุขภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล, 2549, หน้า 15) ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่จะเพิกเฉยไม่ได้ และ
เมื่อผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่ายังไม่มีการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าวในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ืองของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งนําผลการวิจัยไปใช้ในการกําหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา หรือทําวิจัยต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัยในทุกสถานศึกษา  
 
 1.1.3  ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา เช่นเดียวกับการศึกษาเป็น
เครื่องมือที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคน ทั้งน้ีเพราะความสามารถและศักยภาพของคนจะ
นําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ประเทศใดที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการ
แข่งขัน ดังจะเห็นได้ชัดจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) ได้ 
มุ่งเน้น “การศึกษา” เป็นเคร่ืองมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สร้างคนที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
แม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทสําคัญทางการศึกษาที่ได้กําหนดกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา โดยเร่ิมต้ังแต่การศึกษาระดับ
ปฐมวัยจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่ความสมบูรณ์ มี
ความรู้ มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศ รัฐเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาให้
ทัดเทียมนานาประเทศได้ ต้องเร่ิมจากการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กไทยก่อน เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกปัจจุบัน 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ให้ความสําคัญกับ 1)การ
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม นําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 2) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ 3) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติ 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ  
 การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการจัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสทิธิภาพ ตามขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานวิชาการ ในคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 17 ด้าน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สําคัญ
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยที่สามารถเก้ือหนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, 
 หน้า 41) ดังน้ี 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การ
นิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดทํา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 53 แห่ง จังหวัด
ปทุมธานี มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 22 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 21 แห่ง และจังหวัดสระบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 26 แห่ง รวมท้ังสิ้นมีสถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน 122 แห่ง อยู่ภายใต้การดูแลของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดที่ได้รับการประเมินภายนอกและสํานักรับรอง
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มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารอบสาม รายงานผลการประเมินแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 91 แห่ง 
และอยู่ระหว่างการพิจารณา จํานวน 31 แห่ง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน, 2557) 
 จากสภาพปัญหา ผลกระทบ และความสําคัญของปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่าเรื่อง
น้ีเป็นปัญหาสําคัญที่ควรทําวิจัย เพราะการบริหารงานวิชาการสําหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ันก็เป็นการ
บริหารงานที่เก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ สิ่งที่เด็กได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง 5 ปี แรกของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานที่สําคัญต่อบุคลิกภาพ
ของเด็กที่จะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ ดังน้ัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงมีส่วนสําคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพก็จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต  
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 จากปัญหาและความสําคัญของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดจุดประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.2.3  เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 
1.3  คําถามการวิจัย 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกําหนดข้อคําถาม ดังน้ี 
 1.3.1  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 อยู่ในระดับใด 
 1.3.2  พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 อยู่ในระดับใด 
 1.3.3  การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 หรือไม่ 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 
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 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจึง
ต้ังสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 การบริหารงานวิชาการอย่างน้อยหนึ่งด้านส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้
สรุปขอบเขตของการวิจัย เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ปรากฏดังแผนภูมิที่ 1 ดังน้ี 
 
                ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
   
                                                                 
 
 
 
 
ภาพที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา :  * คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. (หน้า 3) 
      :  ** Early Childhood Education: Building a Philosophy for Teaching, C .Stephen,  
         White and Mick Coleman, (United States :R.R. donnelley &sons , 2000). (pp.4-7) 
 
1.6  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย 
ดังน้ี 
 
 1.6.1.  ขอบเขตด้านประชากร      

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  Y (tot)** 
 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย    
   (physical development) (Y1) 
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา   
   (Cognitive development) (Y2) 
3. พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ ์ 
   (Social-Emotional  
   development) (Y3) 

การบริหารงานวิชาการ  X (tot)* 
     

   1. การวางแผนงานด้านวิชาการ (X1) 
   2. การจัดการเรียนการสอน (X2)   
   3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X3) 
   4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X4) 
   5. การวัดผลและประเมินผล (X5) 
   6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X6) 
   7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X7) 

8 การพัฒนาระบบประกันคณภาพภายในและ
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  1) ประชากร ได้แก่ โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มการศึกษาจํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งหมด 122 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 จํานวน 97 โรงเรียน 
 1.6.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ดังน้ี ในด้านการ
บริหารงานวิชาการผู้วิจัยศึกษาเฉพาะขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานวิชาการ ตามคู่มือการ
บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 8 
ด้าน ด้วยกัน คือ 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวัดผลและประเมินผล 6) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 7) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา และในด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยนําเอาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 สํานักรับรองคุณภาพและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้สรุปจุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านผู้เรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 
2) พัฒนาการด้านสติปัญญา และ 3) พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ ์
 1.6.3  ขอบเขตด้านสถานที่ 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตพ้ืนที่สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ สถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.6.4  ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังน้ี 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การกําหนดนโยบาย การวางแผน และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงสุด เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนงานด้าน
วิชาการ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การกํากับดูแล นิเทศ และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ โครงการและเอกสารทางวิชาการ โดยแผนงาน
ทางวิชาการทุกอย่างต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการอนุมัติ โดยมีการนําเข้าที่ประชุมเพ่ือขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีครูจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอก ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เน้ือหา
สาระของรายวิชาในหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และมุ่งสู่ความเป็นสากล การจัดกระบวนการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแล้วรายงานผล ซึ่ง
หลักสูตรสถานศึกษาก่อนจะนําไปใช้น้ันจะต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพนักเรียนยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด ครูผู้สอนมีจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการประสาน
ความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษากําหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ สถานศึกษาต้องจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลและเพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การวิจัยที่ทําโดยครูผู้สอนในช้ันเรียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งการวิจัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการทํางานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา และเพ่ือให้ผู้สอนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียนด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการจัดระบบเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มุมหนังสือในห้องเรียน ห้อง
คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ศูนย์วิชาการ เป็นต้น รวมทั้งจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งน้ีสถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตามแผนหลักและแนวดําเนินการของโรงเรียนที่โรงเรียน
กําหนดไว้   

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ ทบทวน เพ่ือประเมินว่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร โดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งน้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างและแบบแผนอินทรีย์ทุกส่วน 
การเปล่ียนแปลงน้ีจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนกระทั่งเข้าสู่อายุ 3–6 ปี ทําให้เด็กมีลักษณะและความสามารถใหม่ๆ 
เกิดขึ้น ซึ่งผลทําให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นตามลําดับ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 

พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
นํ้าหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะที่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์อายุ ความสามารถในการใช้อวัยวะส่วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกาย และระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้สิ่งต่างๆ ทําหน้าที่ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบรวมท้ังความสามารถในการทํางานของกล้ามเน้ือใหญ่ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว  

พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 
และการปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ การคิดหาเหตุผล 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จักแสวงหาคําตอบได้ด้วยวิธีหลากหลาย 
ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์
สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักความเมตตากรุณา การช่วยเหลือและ
แบ่งปัน มีสัมมาคารวะและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
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สามารถปฏิ บัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การเคารพกฎระเบียบของสังคม การรับการฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 จังหวัด ดังน้ี 1) จังหวัดนนทบุรี 2) จังหวัด
ปทุมธานี 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) จังหวัดสระบุรี 
 
 
1.8  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
 
 1.8.1  ทําให้ทราบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.8.2  ทําให้ทราบพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.8.3  ทําให้ทราบการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 1.8.4  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 สาระสําคัญในบทนี้เป็นการศึกษา
จากตํารา เอกสารแหล่งความรู้ต่างๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 2.1  การบริหารงานวิชาการ 
    2.1.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
    2.1.2  ความสําคัญและแนวคิดของการบริหารงานวิชาการ 
 2.2  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
    2.2.1  การวางแผนงานวิชาการ 
    2.2.2  การจัดการเรียนการสอน  
    2.2.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       2.2.3.1  หลักการพัฒนาหลักสูตร 
       2.2.3.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
       2.2.3.3  ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
    2.2.4  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    2.2.5  การวัดผลและประเมินผล 
    2.2.6  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2.2.7  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
    2.2.8  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
       2.2.8.1  ระบบประกันคุณภาพภายใน 
       2.2.8.2  มาตรฐานการศึกษา 
 2.3  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
    2.3.1  พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development) 
       -  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กปฐมวัย 
    2.3.2  พัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive development) 
       -  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย 
    2.3.3  พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ (Social-Emotonal development) 
       -  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านสังคมเด็กปฐมวัย 
       -  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กปฐมวัย 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 
    2.4.1  ความหมายรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    2.4.2  การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.4.3  สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.4.4  ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
    2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.6  บริบทของพ้ืนที่การศึกษา 
 2.7  สรุป 
 
2.1  การบริหารงานวิชาการ  
 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงานสถานศึกษา เพราะงานหลัก
ของสถานศึกษา คือ งานวิชาการ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
ไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
 พิชัย เสง่ียมจิตต์ (2542, หน้า 3-5) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความหมายดังน้ี 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะนําทรัพยากรในการบริหารมา
ประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 1.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้อํานาจที่มีอยู่ในการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 2.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลป์ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาหรือ
การปรับปรุง 
 สันติ บุญภิรมย์ (2553, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและ
การบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนิน
ไปอย่างราบร่ืน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุด
ของงานวิชาการที่สามารถทําให้งานวิชาการเกิดพลวัต (Academic Affairs Dynamic) อยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดไป เช่นเดียวกับ 
จรุณี เก้าเอ้ียน (2556, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของการจัดการศึกษาอยู่ในส่วนที่เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งงานวิชาการเป็นภารกิจที่ต้องทําส่วนการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมการดําเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้านของ มนูญ ร่มแก้ว (2553, 
หน้า 32) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุง พัฒนาการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและ
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ครอบคลุมถึงความรู้ คุณสมบัติ ทัศนคติและความสามารถ ความมุ่งหมายทางการศึกษาของประเทศได้
กําหนดไว้โดยคํานึงถึงความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ด้านของ วิชิต บุญเลิศ 
(2543, หน้า 1) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการดําเนินงานของบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนที่มุ่งผลสูงสุดให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุง
หมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมี ประชุม ผงผ่าน (2545, หน้า 7) ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างเก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การกําหนดนโยบาย การวางแผน และจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2545, หน้า 56) ได้ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตาม
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 3–5) ได้ให้
ความหมายการบริหารงานวิชาการไว้ว่า เป็นการบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 
 สุมาลี แก้ววิมล (2547, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า เป็นการใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีมีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ตามความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และยังมี มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, หน้า 15) ให้ความหมายการบริหารวิชาการ
ว่า เป็นกระบวนการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการร่วมมือของ
บุคลากรในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของ
ผู้เรียน โดยมีการประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริม
งานวิชาการของโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ส่วนในการบริหารโรงเรียนน้ันผู้บริหาร
จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มีความรู้ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และภาวะสุขภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความหมายต่างๆของการบริหารงาน
วิชาการดังกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่าง
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การกําหนดนโยบาย การวางแผน และจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงสุด เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
 2.1.2  ความสําคัญและแนวคิดของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า งานวิชาการ
เป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางและมีความสําคัญมากต่อสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ที่
การผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ งานวิชาการไม่ใช่
อยู่ที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่าน้ัน แต่เป็นงานที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียน
จึงมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไว้ ดังน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 33) ได้ให้ความหมายของความสําคัญของงานวิชาการ
ไว้ว่า งานวิชาการในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักที่จําเป็นอย่างย่ิงที่สถานศึกษาต้องดําเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น ให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองและรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
และสามารถพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ สนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้มีอย่างคุณภาพและประสิทธิภาพ ในส่วนของ 
อาภา บุญช่วย (2552, หน้า 22) ได้สรุปไว้ว่า งานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญหรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนอ่ืนๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ ดังน้ันงาน
วิชาการจึงมิใช่เพียงแต่ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ทําเลขให้เก่งเท่าน้ัน แต่ความหมายรวมถึงการ
ดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550, หน้า 33) ได้กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการไว้ ดังน้ี 
 1. งานวิชาการ เป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติ และค่านิยม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขในการดํารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้ 
มีคุณค่าในสังคม 
 2. งานวิชาการ เป็นตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียนเมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมาก
ปริมาณงานด้านอ่ืน ๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย 
 3. งานวิชาการ เป็นเคร่ืองกําหนดจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนจะได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณงาน
ด้านวิชาการ 
 4. งานวิชาการ เป็นเคร่ืองตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียน
ต้องอาศัยงานด้านวิชาการของโรงเรียน  โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ
อันได้แก่วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสําเร็จของครู ทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
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 5. งานวิชาการ เป็นเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ครูร่วมมือในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยู่เสมอ 
 รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 73-74) การบริหารงานวิชาการ ถือเป็นหัวใจสําคัญของ
การบริหารงานโรงเรียน เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษา จากข้อมูลของ
สมาคมนานาชาติเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (Intermational Association for the 
Evaluation of Educational Achievement-IEA) ซึ่งประเมินผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พบว่า เด็กไทยทําคะแนนได้อยู่ในอันดับท้ายๆ สะท้อนให้เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของ
ไทยยังล้าหลัง แม้เปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องจะต้องตระหนัก
และร่วมกันปรับปรุงพัฒนา ยังมี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, หน้า 1) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลักของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานวิชาการ เน่ืองจากวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร โปรแกรมการศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา ซึ่งอาจเก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะ
ของงานน้ัน ในส่วนของ เดชา พวงงาม (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ทัศนะของผู้บริหารและครูวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทัศนะครู–อาจารย์ 
โรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด แสดงพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้าน ปรีชา บุญอนันต์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการการพัฒนางาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ความต้องการพัฒนางานวิชาการเรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ งานนิเทศภายใน งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ งานอบรมทางวิชาการ 
งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานห้องสมุดและงานการเรียนการสอน เมื่อ
เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนแล้ว พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความต้องการวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ เบญจวรรณ สกุลเนรมิต (2543, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาอย่างมีคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมากการบริหารงานวิชาการจะต้องใช้แนวการบริหารคุณภาพ 4 ขั้นตอน เดมิ่ง 
(Deming) คือ การวางแผนปฏิบัติ ติดตาม และปรับปรุง  
 สุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (2545, หน้า 16) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไว้
ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีสําคัญของโรงเรียน เน่ืองจากเป็นงานที่เก่ียวกับการจัดบริการใน
ด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียน การดําเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และ
เกิดการเรียนรู้รวมถึงงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ยังมี เจริญ ภักดีวานิช (2545, บทคัดย่อ) กล่าวว่างานวิชาการ
เป็นหัวใจสําคัญของในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาได้อย่างทันที ยังมี
แนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี 
วิทยากรท้องถิ่น การส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์และสํารวจช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาด้านข้อมูล
สื่อสารทางคอมพิวเตอร์และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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และในส่วนของ สมชาย จินตนพันธ์ (2546, หน้า 9-10) กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการไว้ว่า เป็นงานที่มี
สําคัญที่สุดของสถานศึกษาหรือโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน 
ผู้บริหารต้องมีความสนใจและเข้าใจเป็นอย่างดี ที่จะทําให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
คุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรต้องการ อันที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในสังคมได้ดี 
 อกันบี (Agenbi ,1998, p.312 ) ได้วิจัย พบว่า เด็กหยุดเรียนเพราะผู้ปกครองขาดทุน
ทรัพย์และขาดการสนับสนุนจากโรงเรียนในด้านผู้สอน ขาดสื่อการสอน หนังสือ ตํารา ทักษะการสอน
และการปรับปรุงพัฒนาการสอน ถ้ารัฐให้การสนับสนุนที่เพียงพอแล้วจะทําให้การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ แฟร์ (Fair,1998, p.124) ที่พบว่า ความต้องการส่งลูกเข้าโรงเรียนกับ
การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเก็บมากขึ้น 
นโยบายน้ีทําให้ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ยาสิน 
(Yasin,1998, pp.314-319) ได้วิจัยเร่ือง บทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในประเทศที่กําลังพัฒนา พบว่า คุณค่าการศึกษาในชุมชนของประเทศที่
กําลังพัฒนา ผู้ปกครองที่เห็นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนตัวและถือว่าเป็นเครื่องแสดงสถานภาพ 
ฮาน (Han,1998, pp.15-17 A.) พบว่า การปฏิรูปการศึกษาทําให้ชุมชนพัฒนาขึ้น ได้ให้อํานาจแก่
ประชาชน เศรษฐกิจ การเมือง มาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้นและ เรโนลด์ และยวนเน (Reynolds and 
Yvonne1998 , pp.215) ได้ศึกษาวิจัยถึงบทบาทของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับพ่อแม่ในการบริหารจัดการ 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ กล่าวโดย
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญย่ิงเป็นอันดับแรกในการบริหาร
โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดผลสําเร็จทางการศึกษา
ตามจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนที่จะทําให้การเรียนการสอนน้ัน
มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารในด้านวิชาการท้ังสิ้นและถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ
ของโรงเรียนจะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทางการศึกษา ทําให้นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตร
ต้องการเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และนักเรียนจะต้องมีความรู้ คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีสุข มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามท่ีชาติต้องการ สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.2  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
 
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นส่วนที่
ส่งเสริมให้งานวิชาการสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการกล่าวถึงขอบข่ายของ
การบริหารงานวิชาการไว้อย่างกว้างขวาง  ดังต่อไปน้ี 
 แมสซี และดักลาส (Massie & John Douglas, 1981, pp.220-222) ได้กําหนดขอบข่าย
ของการบริหารงานวิชาการไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดเป้าหมาย (identify goal)  2) การค้นหา
โอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น (search for opportunity and consider 
obstacles) 3) การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (translate opportunities into 
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available courses of action) 4) การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการกําหนดจุดมุ่งหมาย (select 
best courses and set objectives) 5) การตรวจสอบแบบการทบทวน (review and revise) ส่วน
มิลเลอร์ (Miller, 1965, p.85) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การจัด
โปรแกรมการเรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจัดบริการ
การสอน และเซอร์จิโอวา และคณะ (Sergiovanni & others, 1980, pp.267-268) ให้ความเห็นว่า 
ขอบข่าย ของการบริหารงานวิชาการ คือ 1) การต้ังปรัชญาการศึกษาขึ้นมา และตั้งวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงานเพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษาน้ัน 2) จัดทําโครงการทางการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้การ
บริหารงานบรรลุวัถุประสงค์ที่ต้องการ 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 5) การจัดหา
วัสดุเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หน้า 36) กล่าวว่า งานวิชาการควรจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปน้ี  
 1.  เรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน 
 2.  เรื่องการสอนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรกับเรื่องพัฒนาการเรียนการสอน 
 3.  เรื่องกิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียนให้ตอบสนองหลักสูตรและเสริม
หลักสูตรให้เป็นผลสมบูรณ์ ตามหลักสูตรที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 4.  เรื่องสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโดยตรง เพ่ือพัฒนาการของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงปะสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรกับเรื่องห้องสมุดและการเสริมความทันสมัยทางวิชาการแก่ครูโดยตรง 
 5.  เรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ตาม
จุดหมายและหลักการของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 
 6. เรื่องการนิเทศการศึกษาและเรื่องพัฒนาวิชาการสําหรับบุคลากร และบุคลากรทาง
วิชาการของโรงเรียน 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546, หน้า 34) กล่าวถึง ขอบข่ายของการบริหาร
วิชาการของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบว่า ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินการใช้หลักสูตร 4) การช่วยเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 5) การเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ทดลอง และการพัฒนาด้านวิชาการ 6) การเผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 41) ได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานของ
สถานศึกษาไว้ดังน้ี 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริม
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และสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายของการบริหารงาน
วิชาการไว้ดังน้ีคือ  
 1.  การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และจัดทําหลักสูตร 
การจัดแผนการเรียนรู้ การวางแผนงานวิชาการ  
 2.  การเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอน การกําหนดผู้สอน การดําเนินงาน
การสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 3.  การจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดดําเนินการเกี่ยวกับ 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ห้องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 4.  การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย การติดตามดําเนินการสอน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู การประชุมทางวิชาการ 
 5.  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนของนักเรียน การประเมินผลการสอนของครู การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการตามที่มีผู้กําหนดไว้น้ัน มีความสอดคล้อง
คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เฉพาะรายละเอียดเท่าน้ัน ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นที่เป็นตัวแปร
เพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งน้ีตามขอบข่ายงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวคิดในการวิจัย
ในครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวัดผลและประเมินผล 6) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 8) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 
 2.2.1  การวางแผนงานวิชาการ 
 อมรา เล็กเริงสินธ์ุ (2540, หน้า 175) ได้กล่าวเก่ียวกับการวางแผนงานวิชาการ ดังน้ี 
 1.  จัดระบบบริหารงานวิชาการ เป็นหมวดวิชา 
 2.  รวบรวมและจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการและประชาสัมพันธ์ ให้ครู 
นักเรยีนและผู้ปกครองทราบ 
 3.  จัดทําเอกสารคู่มือครู และคู่มือนักเรียน เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 4.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 5.  วางแผนงานด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการประจําปี 
 6.  จัดทําแผนงาน โครงการทางวิชาการ 
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 7.  จัดบุคลากร ประสานงานกับแหล่งวิชาการนอกโรงเรียน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 1) กล่าวว่า การวางแผนงานด้านวิชาการเป็นการวางแผน
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเก่ียวกับการเรียนการสอน 
มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 
 1.  แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดปฏิทิน
การศึกษา ความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่การจัดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน 
 2.  โครงการสอน เป็นการจัดรายละเอียดเก่ียวกับวิชาที่ต้องสอนตามหลักสูตร 
 3.  บันทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอน ในแต่ละ
คาบเวลาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้า และยึดโครงการสอนเป็นหลัก 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการวางแผนงานวิชาการ กล่าว
สรุปได้ว่า การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนงานด้านวิชาการ 
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การกํากับ
ดูแล นิเทศ และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ โครงการและเอกสารทางวิชาการ โดยแผนงานทาง
วิชาการทุกอย่างต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการอนุมัติ โดยมีการนําเข้าที่ประชุมเพ่ือขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  2.2.2  การจัดการเรียนการสอน  
     โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านการศึกษาแห่งหน่ึงที่มีไว้เพ่ือพัฒนาให้ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการศึกษา ดังน้ันโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นส่วนช่วย
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือที่จะพัฒนา
ศักยภาพ ให้เต็มที่ สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.  ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะเก่ียวกับความหมายของการจัดการเรียนการสอนไว้หลายท่าน ดังน้ี 
  ราชัย จันทร์หัวโทน (2542, บทคัดย่อ) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน เป็น
กระบวนการที่ครูและนักเรียนกระทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในส่วนของ เกรียงศักด์ิ อัจกลับ (2544, หน้า 17) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีการร่วมมือกัน
ทําอย่างไรจึงทําให้นักเรียนได้รับความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรต้องการ ด้วย
เหตุน้ีการเรียนการสอนจึงถือเป็นภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษา 
  เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545, หน้า 362 อ้างถึงใน มหิศร เปาะซู, 2551, หน้า 27 ) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ถูก
กําหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดทําตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเก่ียวกับการเรียน การสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐยังต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เก่ียวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการที่บุคคลในสถานศึกษา
ร่วมมือกันพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมที่ครูและนักเรียนกระทําร่วมกันตามแผนการจัดประสบการณ์มี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายหลักสูตร 
  2.  ขอบข่ายของการจัดการเรียนการสอน 
  นักวิชาการได้ให้ทัศนะเก่ียวกับความหมายของขอบข่ายการจัดการเรียนการสอนไว้
อย่างกว้างขวาง ดังน้ี 
  ยุพาพรรณ จงพิพัฒนสุข (2550, หน้า 197-207) ได้ให้ทัศนะขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน
ไว้ดังน้ี 
  1.  การวิเคราะห์และการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.  การจัดบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  3.  การจัดคู่มือครูและคู่มือนักเรียน การจัดประมวลการสอน 
  4.  การเลือกตําราเรียนและเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  5.  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
  6.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
  สํานักปฏิรูปการศึกษา ได้กําหนดว่า การจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดําเนินการข้อสรุปดังน้ี 
  1.  จัดทําแผนการเรียนการสอน 
  2.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงให้เหมาะกับเวลา 
  3.  ใช้การแนะแนวการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
  4.  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและมีความหลากหลาย 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการจัดการเรียนการสอน เป็นการดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดผลสําเร็จทางการศึกษาตาม
จุดมุ่งหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่างานวิชาการโรงเรียนมีขอบข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
  1.  การจัดประชุมครูเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 
  2.  การจัดช้ันเรียนตามพัฒนาการของช้ันเรียน 
  3.  การจัดตารางกิจกรรมการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด 
  4.  การจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  5.  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6.  การจัดทําแผนการเรียนรู้ 
  7.  การเลือกแบบเรียนที่เหมาะสม 
  8.  การสอนซ่อมเสริมอย่างมีระบบ 
  9.  ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อ ผลิตสื่อ และพัฒนาสื่อ 
  10.  การจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
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  11.  การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอก ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 2.2.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.  หลักการพัฒนาหลักสูตร 
 สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546, หน้า 159-160) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้งานการพัฒนาหลักสูตรดําเนิน
ไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริง เราจึงต้องคํานึงถึงหลักการในการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 
  1.  การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมีผู้นําที่เช่ียวชาญและมีความสามารถในการทํางาน
พัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี 
  2.  การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจาก
บุคคลที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ 
  3.  การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมีการดําเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเน่ืองกัน
ต่อไปเร่ิมต้ังแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
ในการดําเนินงานจะต้องคํานึงถึงจุดเร่ิมต้นในการเปลี่ยนแปลงว่า การพัฒนาหลักสูตร จะเริ่มที่จุดใด 
จะเป็นการพัฒนาส่วนย่อยหรือการพัฒนาทั้งระบบ และจะดําเนินการอย่างไรในข้ันต่อไป สิ่งเหล่าน้ี
เป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดหลักสูตรครูผู้สอน
หรือนักวิชาการทางด้านการศึกษา และบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกันพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และดําเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ละขั้นตอน 
  4.  การพัฒนาหลักสูตร จะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้านหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมา
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เน้ือหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช้ หรือการจัดการเรียนการสอน 
  5.  การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการฝึกอบรมครูประจําการให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลกัสูตรใหม่ ความคิดใหม่ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ 
  6.  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติ
ของผู้เรียนด้วย 
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  สวัสด์ิ จงกล (2547, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร คือ เก่ียวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมหรือดีย่ิงขึ้น ยังมี 
กู๊ด (Carter V. Good, 1973, p.57-158) ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ 
คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหน่ึง
เพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้ง
การประเมินผล ส่วนคําว่าเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม 
เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่” และในส่วนของ ทาบา (Hikda Taba 1962, p.454 อ้างถึง
ใน สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546, หน้า 158) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด ต้ังแต่จุดมุ่งหมาย วิธีการและการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรน้ีจะมีผลกระทบทางด้านความคิดและความรู้สึกของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่วน
การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวความคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร  
 องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพของสังคมปัจจุบัน เพ่ือนําข้อมูลมากําหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรวางแผนหรือ
กําหนดโครงสร้างหลักสูตร ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร องค์ประกอบในทุกส่วน
ของหลักสูตร จะมีความสําคัญเท่าเทียมกัน และในการพัฒนาหลักสูตรจะขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึงไม่ได้ จะต้องดําเนินงานเก่ียวโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด ดังแผนภาพที่ 2.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรแม่บท สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
รวมทั้งปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน 

หลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

กําหนดจุดประสงค์
หรือจุดมุ่งหมาย 

การประเมินผล 

นักเรียน 

การจัดเตรียมการสอน 
อาคารเรียน อุปกรณ์การสอน 

และบุคลากร 

 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้บริหารงาน 
ในโรงเรียนและครู 
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ภาพที่ 2.1  การพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน 
ที่มา :  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการ
การสอน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2551), 266. 
 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมหรือสร้างขึ ้นมาใหม่ โดยมีกระบวนการที ่คล้ายคลึงกัน เริ ่มจาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จะนํามาเป็นฐานข้อมูลที่จะนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา กําหนดจุดมุ่งหมาย 
กําหนดเน้ือหาสาระที่จะนํามาจัดทําหลักสูตร การวัดผลประเมินผล การนําหลักสูตรที่จัดสร้างไป
ทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรเพ่ือดูประสิทธิภาพของหลักสูตรที่จัดทําขึ้น จากน้ันก็มีการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และเพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของบุคคลและสภาพ
สังคม 
 
  2.  หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 3) ได้ให้้ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า 
เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีเต็มบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบท
ของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กต้องอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพ่ือ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
  Hymes อ้างใน พิทยาภรณ์ มานะจุติ (2548, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ปฐมวัยไว้ว่าเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยแยกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับบริบาล 
ได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี ซึ่งเน้นการดูแลอบรมและพัฒนาให้เด็ก
เกิดการเจริญเติบโตและก้าวหน้าทั้งด้านพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
2) ระดับอนุบาล ได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กวัย 3-6 ปี ให้มีความเติบโตและพัฒนาครอบคลุมทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และยังสอดคล้องกับ  ม า ส โ ซ เ ก ลี ย  ( Massoglia, 
1977, pp.3–4) การจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้ทุกรูปแบบควรมีส่วนสําคัญดังที่กล่าวเอาไว้ ดังน้ี 
1) เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน  นับต้ังแต่แรกเกิดจนถึงเริ่มเข้าเรียนในระดับโรงเรียน 
2) วางพ้ืนฐานทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กต้ังแต่ต้นรวมทั้งเด็กที่มีข้อบกพร่องต่างๆ 3)  สิ่งแวดล้อม
ทางบ้านควรมีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาในทุกๆ ด้าน 4) พ่อแม่ควรเป็นครูคนแรกท่ีมี
ความสําคัญต่อลูก 5) อิทธิพลจากทางบ้านควรมีผลต่อกระบวนการในการพัฒนาเด็ก 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นเป็นหลักสูตร
เก่ียวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยังเป็นการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนโดยใช้หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 
   2.1  สาระสําคัญของหลักสูตรก่อนประถมศึกษา (แรกเกิด–3 ปี) 
   กรมวิชาการ (2540, หน้า 12) หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ได้
กําหนดปรัชญาการจัดการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพ้ืนฐานที่สนองความต้องการของเด็กที่
ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลต่อเน่ืองไปพร้อมๆ กันทุกด้านประสบการณ์
ต่างๆ ที่จัดให้จะเป็นประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าต่อไป 
   2.2  หลักสูตรสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มีสาระสําคัญดังนี้ 
   1.  หลักการ เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ
โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูประคับประคองให้อยู่รอดปลอดภัย มีพัฒนาการตามวัยทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามลําดับขั้นของพัฒนาการต่างๆ อย่างสมบูรณ์เต็มตาม
ศักยภาพ โดยประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
   2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังน้ี 
    2.1  มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย มีพฤติกรรมอนามัยที่
เหมาะสม 
    2.2  มีสุขภาพจิตดี ย้ิมแย้ม แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    2.3  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
    2.4  เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
    2.5  มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย 
    2.6  มีความสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
   2.3  หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับเด็กอายุ 4–5 ปี) มี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
   จุดมุ่งหมาย 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กมีพัฒนาการที่ เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
กําหนดไว้ในจุดหมาย 12 ข้อ และในแต่ละช่วงอายุผู้สอนจะต้องคํานึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็ก
ด้วย ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จะ
ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังน้ี 
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   1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
   2.  กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
   3.  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
   4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
   5.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย 
   6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
   7.  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
   8.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
   10.  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
   11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
   2.4  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กําหนดหลักการจัด
ประสบการณ์ ไว้ดังนี้ 
   1.  จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเน่ือง 
   2.  เน้นเด็กเป็นสําคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
   3.  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต 
   4.  จัดการประเมินผลพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดประสบการณ์ 
   5.  ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
   2.5  การจัดกิจกรรมประจําวัน 
   การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3–5 ปี สามารถจัดเป็นกิจกรรมประจําวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวัยจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร การจัด
กิจกรรมประจําวันรูปแบบการจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนําไปใช้ของแต่
ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญผู้สอนต้องคํานึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
ดังตารางที่ 2.1 รูปแบบการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 

 
ตารางที่ 2.1  รูปแบบการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 

 
 

ตารางกิจกรรมประจําวัน ระดับปฐมวัย (อายุ 4–5 ปี) 
เวลา กิจกรรม 

07.30–08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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08.15-09.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  มงคลชีวิต  
ตรวจสุขภาพ  ไปห้องนํ้า 
สนทนา  เล่าขา่วและเหตุการณ์ 

09.00-11.30 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมเสร ี
กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง

11.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน/พัก 
นอนพักผ่อน/เก็บที่นอน 
สาระเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ) 
ด่ืมอาหารเสริม (นม)

14.30-15.30 น. กิจกรรมเกมการศึกษา
ทบทวน/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
ที่มา:  กรมวิชาการ (2546, หน้า 48) 
 
  3.  ขั้นตอนการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  1.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเองโดย 
   1.1  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 
   1.2  จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   1.3  จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4  เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 
   1.5  เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  2.  สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆ 
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
  3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 



28 
 

  จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กล่าวโดย
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เน้ือหา
สาระของรายวิชาในหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และมุ่งสู่ความเป็นสากล การจัดกระบวนการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแล้วรายงานผล ซึ่ง
หลักสูตรสถานศึกษาก่อนจะนําไปใช้น้ันจะต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 2.2.4  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สําหรับเด็กมีความสําคัญมากในปัจจุบัน ครูผู้สอนจําเป็นต้อง
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของรูปแบบของการทํางานที่เด็กสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้เช่ือมโยงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง โดย
อาศัยประสบการณ์ของเด็ก  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสําเร็จของ
กลุ่มทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกําลังใจแก่กัน
และกัน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู และเด็กกับเด็ก มีการทบทวนอภิปราย ทําให้เกิดการขยายตัว
ของความรู้ที่กว้างขวางย่ิงขึ้น เกิดความเข้าใจและ นําการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ
หรือสถานการณ์อ่ืนๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของนักเรียนเอง 
 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงของ
ชีวิต การเรียนรู้จะสามารถช่วยให้คนเราปรับปรุงตัวให้เข้ากับสถานการรณ์ในชีวิต หรือสามารถปรับ
สิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันคนเราจึงเรียนรู้อยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุน้ีเองนักจิตวิทยา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในแวดวงของการศึกษา จึงให้
ความสนใจเร่ืองการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเพราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติของ
คนเราจะเป็นไปในรูปแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เป็นสําคัญ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพไว้ ดังน้ี 
1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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และความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 7) ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก้าวหน้าเพ่ือเป็นผู้นําการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน และ
สอดคล้องกับ อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549,  หน้า 25-29 ) ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า “กระบวนการ
เรียนรู้” ว่า กระบวนการเรียนรู้ (learning process) เกิดจากคําหลัก 2 คํา ได้แก่ 1) กระบวนการ 
และ 2) การเรียนรู้  ซึ่งให้ความหมาย ดังน้ี 
 1.  กระบวนการ หมายถึง ลําดับการของการกระทํา ซึ่งดําเนินต่อเน่ืองกันจนสําเร็จลง  
 2.  การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร 
ซึ่งการเปลี่ยนน้ีมีสาเหตุมาจากการได้รับประสบการณ์  
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญในการจัด
กระบวนการให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการพัฒนาตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้สอน
จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอน
มาเป็นผู้เอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกล่าวคือเป็นผู้กระตุ้น
ส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้าและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการ
แสวงหาความรู้ (Learn how to learn) มากกว่าสอนตัวความรู้ 
 การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนจึงต้องจัดระเบียบและขั้นตอนดังน้ี 
 1.  วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานที่ ห้องเรียนและตัวผู้เรียน 
 2.  พัฒนาโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในแต่ละบทเรียนโดยเน้นด้าน
ความรู้และด้านกระบวนการ 
 3.  พัฒนาจัดหาสื่อ เครื่องมือช่วยในการใช้สื่อการสอน ICT ช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
 4.  สร้างและพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และ
สนุกสนานกับการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ 
 5.  ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบรรยากาศเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 6.  เช่ือมโยงห้องเรียนให้มีองค์ความรู้ในห้องและนอกห้องเรียนสู่องค์ความรู้ที่เป็นสากล
โดยใช้สื่อที่จัดทําขึ้นเองและสื่อออนไลน์ 
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 7.  มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ ตลอดจนสนับสนุน            
ผู้ที่เรียนดี เก่ง ให้ได้ศึกษาและซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และบทเรียนสําเร็จรูป
ร่วมกับผู้ปกครอง 
 8.  ประเมินผลทุกระยะ เพ่ือให้ทราบสภาพจริง แก้ไขและวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กล่าวโดย
สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียนยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด ครูผู้สอนมีจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการประสาน
ความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 
 2.2.5  การวัดผลและประเมินผล  
 1.  ความหมายของการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองกัน มีความหมายที่ครอบคลุมกิจกรรม
ที่มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน 2 ลักษณะ คือ “การวัดผล” และ “การประเมินผล” ซึ่งได้มีผู้ให้
ความหมายของการวัดผลและประเมินผลไว้หลายท่าน ดังน้ี 
 
 
 
   1.1  ความหมายของการวัดผล (Measurement) 
   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2543, หน้า 15) ได้นิยามว่า การวัดผลเป็นกระบวนการ
เชิงปริมาณในการกําหนดค่าเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดย
อาศัยกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง  
   ยังมีนักการศึกษาต่างประเทศได้ให้ความหมายของการวัดผลไว้มากมาย ได้แก่ 
Guilford (1954, p.4) ได้นิยามว่า การวัดผลเป็นการจัดค่าตัวเลขให้แก่วัตถุหรือเหตุการณ์โดยมี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน สอดคล้องกับ Ebel (1965, p.3) ได้นิยามว่า การวัดผลเป็นกระบวนการกําหนด
จํานวนให้กับสมาชิกของสิ่งของหรือบุคคล และยังสอดคล้องกับ Smit & Adams (1966, p.20) 
ได้นิยามว่า การวัดผลเป็นการรวบรวมข้อมูล ข้อความ หรือข่าวสารอย่างมีระบบ 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดผล เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ์
ที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงที่ต้องการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยมี
เครื่องมือสําหรับวัด 
   1.2  ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 
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   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2543, หน้า 15) ได้นิยามว่า การประเมินผลเป็น                 
กระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหน่ึงอย่างมีหลักเกณฑ์เพ่ือสรุปว่าสิ่งน้ันดี เลว ปานใด 
   ได้มีนักการศึกษาต่างประเทศได้ให้ความหมายของการประเมินผล ได้แก่ Good 
(1959, p.307) ได้นิยามว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตัดสินความสําคัญของปรากฏการณ์
อย่างหน่ึงกับปรากฏการณ์อีกอย่างหน่ึงโดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้ ยังมีนักการศึกษาอีกท่าน Green 
(1970, p.15) ได้นิยามว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าข้อมูลที่ได้จากการวัดอย่างมี
ระบบ และยังสอดคล้องกับ Gronlund & Linn (1990, pp.5-6) ได้ให้นิยามว่า การประเมินผลเป็น 
การตัดสินค่าของผลท่ีได้โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินผล คือ เป็นกระบวนการอย่างมีระบบโดยการ
นําข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัดมาพิจารณา วิเคราะห ์แปลความหมาย เพ่ือที่จะตัดสินหรือสรุป
คุณภาพและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลว่า ผลที่ได้น้ัน ดี-เลว, สูง–ตํ่า, มาก-น้อย กว่าเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่ต้ังไว้อย่างไร การประเมินผลจะเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ ต้องใช้ข้อมูล
ในหลายด้านมาผสมผสานกัน 
   ดังน้ันการวัดผลและประเมินผล จึงหมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบที่จะให้ได้มาซึ่ง
ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงที่ต้องการวัด
อย่างมีกฎเกณฑ์ โดยใช้เคร่ืองมือสําหรับวัดที่มีความหลากหลายและนําข้อมูลที่ได้จากการวัดน้ันๆมา
พิจารณา วิเคราะห ์แปลความหมาย เพ่ือที่จะตัดสินหรือสรุปคุณภาพและคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จาก
การวัดผลว่า สูง-ตํ่า, มาก-น้อย กว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ต้ังไว้อย่างไร โดยจะเน้นในเรื่องของ
คุณภาพมากกว่าปริมาณ 
   1.3  ขอบข่ายของการวัดผลและประเมินผล 
   กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การประเมินผลประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี  
   1.  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
   2.  การกําหนดวิธีการ 
   3.  การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.  การจัดทําหลักฐานการศึกษา 
   5.  การนําผลการประเมินไปใช้ 
   6.  การกําหนดรูปแบบ ระยะเวลา การรายงานผล 
   กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผล ดังน้ี 1) กําหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  2) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเน้นประเมินตามสภาพจริง กระบวนการ การปฏิบัติงาน และผลงาน 4) พัฒนาเคร่ืองมือวัดผล
และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน และยังมี สํานักปฏิรูปการศึกษา  ได้กล่าวถึง การวัดผลและประเมินผล 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม ต่อไปน้ี 1) กําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) จัดทํา
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
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3) วัดผล ประเมินผลและอนุมัติผลการเรียน 4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มี
การซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5) จัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดผล
และประเมินผล 6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิง
ตรวจสอบและประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขอบข่ายงานของการวัดผลและประเมินผลประกอบด้วย
กิจกรรมดังน้ี 
   1.  การกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เช่น 
การประเมินผลพัฒนาการ ระยะเวลาที่ใช้ประเมิน ขั้นตอน เครื่องมือหรือวิธีในการปฏิบัติงาน 
   2.  การทําแบบรายงานผลประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน 
   3.  การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
และการประเมินผลของสถานศึกษา 
   4.  การกําหนดให้ครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล 
   5.  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูมีความรู้ทางการวัดผลและประเมินผล 
   6.  การกําหนดให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้น
ประสิทธิภาพผลตามสภาพจริง 
   7.  การนําผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนโดยปรับเปลี่ยน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   8.  การจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.  ขั้นตอนในการวัดผลและประเมินผล  
  1.  กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
  2.  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
  3.  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 
  4.  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  5.  จัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
  6.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ
ใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  7.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินการเรียนด้านต่างๆ เป็นรายปีหรือรายภาค
และตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ
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นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล กล่าวโดย
สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีสถานศึกษากําหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ สถานศึกษาต้องจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลและเพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 2.2.6  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 กรมวิชาการ (2544, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความแตกต่างของผู้เรียน และสอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนั้นๆ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่สําคัญ 5 
ขั้นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือ
นวัตกรรมและเครื่องมือวัด การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผล 
ยังสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา (2545, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การวิจัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทําการวิจัยและนําผลการวิจัยมา
ประกอบการตัดสิน รวมทั้งจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่
นําไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ และยังมี ทิศนา แขมมณี (2545, หน้า 144-145) กล่าวว่า กระบวนการวิจัย หมายถึง การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ หรือให้ผู้เรียนลงมือทําวิจัยโดยตรงหรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ
ให้แก่ผู้เรียน ในการทําวิจัยน้ันสามารถแบ่งขั้นตอนของการวิจัยเป็นขั้นตอนดังน้ี 
 1.  เลือกหัวข้อวิจัย (Selecting a topic) 
 2.  การสํารวจเอกสาร (Literature survey) 
 3.  กําหนดปัญหาการวิจัย (Defining the problem) 
 4.  สร้างสมมติฐานการวิจัย (Formulating a hypothesis) 
 5.  การออกแบบการวิจัย (Research design) 
 6.  การรวบรวมข้อมูล (Collectthedata) 
 7.  วิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing the data) 
 8.  การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย (Interpret and Conclusions) 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2555, หน้า 14) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ ความจริง แนวคิด วิธีการ หรือ นวัตกรรมเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การวิจัยที่ทําโดยครูผู้สอนในช้ันเรียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งการวิจัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการทํางานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา และเพ่ือให้ผู้สอนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 2.2.7  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนและใน
โรงเรียน  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังน้ี 
  1.  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
   1.1  แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ 
   1.2  แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสื่อการเรียนรู้ 
ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง
อินเตอร์เน็ต ห้องเรียนสีเขียว ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเกียรติยศ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ 
สวนหิน สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา เรือนเพาะชํา ต้นไม้พูดได้ สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
  2.  แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   2.1  แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งนํ้า 
ทะเล สัตว์ ฯลฯ 
   2.2  แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่ที่สําคัญ แหล่งประกอบการต่างๆ 
 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.  จัดระบบเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน 
ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 
Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
 3.  จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา
ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
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 4.  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 5.  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 นิคม ทาแดง และคณะ (2545, หน้า 18) ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นงานที่
โรงเรียนส่วนใหญ่ดําเนินการอยู่แล้ว ภาพความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแต่
การดําเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน แหล่ง
เรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลย ไม่ได้
เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้นําการดําเนินการ สู่ความสําเร็จโดยกําหนด
เป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งอาจบริหารจัดการได้ดังน้ี 
 1.  ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1.  กําหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  โรงเรียนกําหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดย ทําความเข้าใจนโยบายตามแผน 
หลักสูตร  รวมทั้งแนวดําเนินการของโรงเรียนในฝัน เพ่ือกําหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกําหนด 
  1.2  จัดตั้งคณะกรรมการสํารวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมใน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งอาจประกอบด้วย 
    - ผู้บริหารโรงเรียน 
    - ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
    - หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - ผู้เก่ียวข้องที่โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 
  1.3.  จัดทําแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเป็นผู้สํารวจ 
วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทําแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถดําเนินการได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
  1.4.  สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 
  โรงเรียนดําเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความตระหนัก
และเห็นความสําคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
  1.5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู อาจารย์ 
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง มีความเข้าใจตรงกัน 
เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพ่ือให้แหล่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 2.  ขั้นการดําเนินงาน สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (DO) โรงเรียนอาจมีแนวทางการสร้าง 
พัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้ ได้ดังน้ี 
  2.1.  จัดต้ังคณะผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจประกอบด้วย บุคลากร ดังต่อไปน้ี 
    - รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - หัวหน้างานห้องสมุด 
    - หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียน 
  รับผิดชอบการดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ตามความพร้อมที่ได้
ดําเนินการสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในโรงเรียนและชุมชน กําหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ 
  2.2.  สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  ดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ 
จัดระบบการใช้ สําหรับผู้เรียน และผู้สนใจ 
  2.3.  ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
 3.  ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (CHECK) 
 โรงเรียนกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ  ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้
แหล่งการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดําเนินการ มี
การประเมินทบทวนปรับปรุง กระบวนการดําเนินการ ให้เกิดการพัฒนาและใช้ แหล่งการเรียนรู้ตาม
แผนหลักและแนวดําเนินการของโรงเรียนในฝันที่โรงเรียนกําหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียนเอง 
มีการกําหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการดําเนินการ การสร้าง การพัฒนาและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน  
 4.  ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (ACTION) 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียนด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการจัดระบบเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มุมหนังสือในห้องเรียน 
ห้องคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ศูนย์วิชาการ เป็นต้น รวมทั้งจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งน้ีสถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่ง
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การเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตามแผนหลักและแนวดําเนินการของโรงเรียนที่โรงเรียน
กําหนดไว้   
 
 2.2.8  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 2) ได้กล่าวว่า ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น แล้วยังสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2543, หน้า 9) ให้ความหมายการประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่บุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มี
การบันทึกและติดตามตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงาน
น้ันๆ โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนน้ันเป็นสําคัญ 
และยังมี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 11) ได้กําหนดหลักการในการ
ประกันคุณภาพภายในไว้ดังน้ี 
  1.  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้าโดย
เป้าหมายสําคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
  2.  การท่ีจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามข้อ 1 ต้องทําให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่
เป็นกระบวนการที่แยกส่วนจากการดําเนินงานตามปกติโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง  
ต่อเน่ืองเป็นระบบมีความโปร่งใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
  3.  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะต้องให้ผู้เก่ียวข้อง เช่น ผู้เรียน 
ชุมชน เขตพื้นที่หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม
ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ 
  รุ่ง แก้วแดง (2544, หน้า 104) ให้ความหมายการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดย
มีบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ยังมีของ 
กุลฑรี พิกุลแกม (2551, หน้า 33) ได้กล่าวว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็น
ระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใต้การกํากับ ดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความมั่นใจที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่
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ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยังมีนักการศึกษาต่างประเทศ Murgatroyd, 
Stephen and Morgan, Colin (1994 , p.45) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการ
ประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่า
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ โดยให้
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยส่งเสริม สนับสนุน กํากับและ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน 
  2.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน
และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์
เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3.  จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
  4.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา
ต้องสร้างระบบการทํางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 
  5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองด้วย
การสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
  7.  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานต่างๆในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องดําเนินไปอย่าง
ประสานสอดรับกันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6) ทั้งน้ีโดยอาศัย
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หลักการและวิธีการบริหารและจัดการคุณภาพสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการท่ีเป็นผลผลิตขององค์กรจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
โดยอยู่บนรากฐานของหลักวิชาข้อเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ์ และความสมเหตุสมผลเป็นสําคัญ 
 
  2.  มาตรฐานการศึกษา 
    2.1  มาตรฐานการศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 1) ได้กล่าวว่า มาตรฐาน
การศึกษา เป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง 
สําหรับส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษา มีดังน้ี 
   1.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2.  มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา 
    2.1  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
    2.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.3  มาตรฐานการศึกษาพิเศษ 
   2.2  มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 1) ได้กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษา 
คือ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงเก่ียวข้องกับปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการศึกษา เพ่ือการกํากับ 
ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึง
ระดับคุณภาพด้านใดด้านหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านการศึกษาที่เกิดกับตัวผู้เรียนโดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาเท่าน้ัน 
   2.3  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2548, หน้า 2) ได้กล่าว
ว่า มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย คือ อุดมการณ์การศึกษาปฐมวัย อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
   หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.  หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
   2.  หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสําคัญ  
   3.  หลักการสร้างเสริมความเป็นไทย   
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   4.  หลักความร่วมมือ 
   5.  หลักแห่งความสอดคล้อง   
 
   2.4  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
   สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548, หน้า 2-7) ได้กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งช้ี 
   1.  มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ี) 
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1–มาตรฐานที่ 3 
   2.  มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี) 
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 4–มาตรฐานที่ 8 
   3.  มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี) 
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 9–มาตรฐานที่ 13 
 
 1.  มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย 
 มาตรฐานท่ี 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ (10 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนําไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการ      
จัดการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ครูมีการวัดและประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย
และนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 มาตรฐานท่ี 2  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มี       
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี 3  สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (4 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัด       
ประสบการณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ
สร้างเสริมความปลอดภัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัด     
การศึกษา 
 
 2.  มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (5 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ (6 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้
เหมาะกับเด็ก และบริบทของ ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริม กํากับดูแลให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสําคัญและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา       
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.5  สถานศึกษาส่งเสริม กํากับให้ครูจัดทําระบบช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและ
ส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานท่ี 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (2 ตัวบ่งชี้) 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สถานศึกษาจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน 
เช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
 มาตรฐานท่ี 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 ตัวบ่งชี)้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.7  สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น (2 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับ
การการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  สถานศึกษาดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษา   
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 3.  มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานท่ี 9  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย (3 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  เด็กมีนํ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 9.2  เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเหมาะสม
ตามวัย 
 มาตรฐานท่ี 10  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย (3 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.1  เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.2  เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.3  เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
 มาตรฐานท่ี 11  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย (6 ตัวบ่งชี้) 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 11.1  เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11.2  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11.3  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11.6  เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (5 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12.1  เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12.3  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น (๒ 
ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่13.1  สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 13.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 14  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน (4 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการตรวจสอบ ทบทวน เพ่ือประเมิน  ว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อย
เพียงไร โดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยมีมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชน ทั้งน้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
2.3  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
 ความหมายของเด็กปฐมวัย  
 บวรพรรณ รัฐประเสริฐ อ้างใน นโยบายและแผนงานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (2544, 
หน้า 1) เด็กปฐมวัย คือ เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี นักการศึกษาถือว่าเป็นวัยพ้ืนฐานของชีวิตที่ต้องได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกําลังเจริญเติบโต ถ้าได้รับการอบรมเลี้ยง
ดูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเด็กจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และตาม กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 
5) เด็กปฐมวัย เด็กที่มีอายุต้ังแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมี
ความสําคัญอย่างมาก เน่ืองจากเด็กวัยน้ีต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็น
รากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา 
ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงต้ังแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผู้ใหญ่) 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550, หน้า 3) เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุต้ังแต่ปฏิสนธิ
จนถึง 8 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญากําลังพัฒนาอย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับ กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 1) เด็ก
ปฐมวัย เป็นช่วงชีวิตที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด เป็นช่วงวัยนาทีทองโดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับ
พัฒนาการของเด็กต้ังแต่แรกเกิด – 6 ขวบ ซึ่งมีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ผู้ปกครอง 
หรือผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กจําเป็นต้องพิถีพิถัน เอาใจใส่ เพ่ือให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย รวมท้ังการจัดประสบการณ์และที่เอ้ืออํานวยให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพ
แห่งตน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง วัยที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาของชีวิต เด็กจะเริ่ม
พัฒนาลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง ให้ความสนใจในสิ่งรอบตัว ดังน้ัน ผู้ปกครองหรือผู้ที่ทําหน้าที่
ดูแลเด็กวัยน้ีจึงควรเข้าใจและยอมรับถึงลักษณะเฉพาะวัยอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นการสนับสนุนและ
สามารถดูแลเด็กวัยน้ีได้อย่างเหมาะสม 
 ความหมายของพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 คําว่า พัฒนาการ (development) ที่มีความหมายที่หลากหลาย มีผู้ให้ความหมายของ
การพัฒนาการไว้ดังน้ี 
 พัชรี เจตน์เจริญรักษ์ (2545, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของคําว่า พัฒนาการ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น และดีขึ้นตามช่วงวัยของชีวิตโดยปกติเด็กจะ
เจริญเติบโตไปตามข้ันตอน ตามแบบแผนพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กแรกเกิดมองตามส่ิงของที่
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เคลื่อนไหวในระยะสั้นๆ ได้ เด็กอายุ 12–18 เดือน สามารถเดินได้สํารวจสิ่งแวดล้อมได้หยิบของใส่
ภาชนะ ฯลฯ เป็นต้น 
 รักตวรรณ ศิริถาพร (2548, หน้า 28) ได้กล่าวว่า พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
เช่ือมโยงกันไปในทุก ๆ ด้านของมนุษย์นับต้ังแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งตาย ซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่
แน่นอน และสามารถทํานายได้ และสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 130) ได้ให้
ความหมายของคําว่า “พัฒนาการ” ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการทําหน้าที่ และวุฒิภาวะของ
อวัยวะระบบต่างๆรวมทั้งตัวบุคคล ทําให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ยาก
สลับซับซ้อนมากข้ึนตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
หรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวหรือชุมชน 
 กล่าวไว้ โดยสรุปได้ว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านการทําหน้าที่และวุฒิ
ภาวะ ของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งด้านบุคคล เป็นขบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตของมนุษย์ใช้เวลาประมาณ 
20 ปี ในการพัฒนาร่างกาย สมอง จิตใจและการปรับตัวจนมีวุฒิภาวะเต็มที่ นอกเหนือจากการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พัฒนาการในเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นขั้นตอนแบบเดียวกันทุก
คนแต่อาจช้าเร็วต่างกัน 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กล่าวโดยสรุป
ได้ว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างและแบบแผนอินทรีย์ทุกส่วน 
การเปล่ียนแปลงน้ีจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนกระทั่งเข้าสู่อายุ 3–6 ปี ทําให้เด็กมีลักษณะและความสามารถใหม่ๆ 
เกิดขึ้น ซึ่งผลทําให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นตามลําดับ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
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การพัฒนาเด็กด้านร่างกาย 
(The Physical Child development) 
- การรบัรู้ ของร่างกาย 
- ทักษะมวลรวม 
- ปรับทักษะมวลรวม 
- การประสานงานของร่างกาย 
- ทักษะทางประสาทสัมผสั 
- โภชนาการท่ีด ี
- การปฏิบัติสุขอนามัยท่ีดี 

การพัฒนาเด็กด้านสติปญัญา 
(The Cognitive Child development) 
- ความตระหนักและความสนใจในโลก 
- ทักษะการเรียน 
- ทักษะการคิด 
- หน่วยความจาํทักษะ 
- ทักษะการแก้ปญัหา 
- ความคิดสรา้งสรรค์ 
- การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมภาษา 

การพัฒนาเด็กด้านสังคม อารมณ ์
(The Social Emotonal Child development) 

- การรบัรู้ ของร่างกาย 
- ทักษะมวลรวม 
- ปรับทักษะมวลรวม 
- การประสานงานของร่างกาย 
- ทักษะทางประสาทสัมผสั 
- โภชนาการท่ีด ี
- การปฏิบัติสุขอนามัยท่ีดี 
- ความสนใจในการเล่นเกมและกฬีา

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.2  หลักพัฒนาการ (developmental Domains) 
C .Stephen, White and Mick Coleman, Early Childhood Education: Building a Philosophy for 
Teaching (United States :R.R. donnelley &sons , 2000), 4. 
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 2.3.1  พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development) 
 สุมาลี คุ้มชัยสกุล (2544, หน้า 28) กล่าวว่า พัฒนาการด้านร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายด้านความสูงและนํ้าหนัก การเคลื่อนไหวร่างกายด้านกล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็ก และ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเน้ือ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายได้ ยังมี อรุณี หรดาล (2548, หน้า 26-27) ได้กล่าวถึง พัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กวัย 3-5 ปี ไว้ว่า เด็กวัยน้ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องความสูงและนํ้าหนัก 
แม้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยน้ีจะช้ากว่าวัยทารกก็ตาม กล้ามเน้ือที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เช่น 
กล้ามเน้ือมือ กล้ามเน้ือเท้า ยังทํางานไม่ประสานกันดีพอ โดยเฉพาะกล้ามเน้ือมือและกล้ามเน้ือตาทํา
ให้เด็กยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ดี เด็กวัยน้ีชอบเคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิง มีความคล่องแคล่วว่องไวใน
การเดิน การว่ิง การหยิบจับและการช่วยตนเอง ซึ่งสามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี ทําให้
เด็กวัยน้ีพร้อมที่จะออกกําลังและเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ การสัมผัสหรือการใช้มือมีความละเอียด
ขึ้น และยังสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า136-137) กล่าวว่า พัฒนาการด้าน
ร่างกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวในอิริยาบถต่างๆ และการเคลื่อนที่โดยการ
ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ เช่น การน่ัง ยืน ว่ิง กระโดด ฯลฯ การใช้สัมผัสรับรู้ และการใช้ตาและมือประสานกัน
ในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบจับของ การขีดเขียน ป้ัน ประดิษฐ์ เป็นต้น 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2547, หน้า97) กล่าวว่า พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานของกล้ามเน้ือใหญ่ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ทรงตัว ยืน ว่ิง รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กและประสาทสัมพันธ์ เช่น การหยิบของ การขีดเขียน การพับ 
กระดาษ ในส่วนของ นิตยา คชภักดี (อ้างใน ละไม สีหาอาจ,2551, หน้า 32) พัฒนาการทางร่างกาย 
หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวในอิริยาบถต่างๆ การเคล่ือนไหว เคลื่อนที่ไปโดยใช้
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ เช่น การน่ัง ยืน เดิน ว่ิง กระโดด เป็นต้น การใช้สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือ
ประสานกันในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบจับของการขีดเขียน ป้ัน ประดิษฐ์ เป็นต้น 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการด้านร่างกายของหลายๆ 
ท่านได้กล่าวไว้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โครงสร้างทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นนํ้าหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะที่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์อายุ 
ความสามารถในการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย และระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้
สิ่งต่างๆ สามารถทําหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ รวมท้ังความสามารถในการทํางานของกล้ามเน้ือ
ใหญ่ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว 
 1.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กปฐมวัย 
  1.1  ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (Gesell)  
  อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell. 1880-1961) (อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 
2547, หน้า 35) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เริ่มก่อต้ังสถาบันพัฒนาการเด็ก (Institute of Child 
Development) ณ มหาวิทยาลัยเยล ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1940 อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กว่าการเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย เน้ือเย่ือ อวัยวะ หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ 
และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็นลําดับขั้น ประสบการณ์ และ
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สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองท่ีต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการต่างๆ กีเซลเช่ือว่าวุฒิภาวะจะถูก
กําหนดโดยพันธุกรรม และมีในเด็กแต่ละคนมาต้ังแต่เกิด ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เด็กแต่ละวัยมีความ
พร้อมทําสิ่งต่างๆ ได้ ถ้าวุฒิภาวะหรือความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นตามปกติในวัยน้ัน สภาพแวดล้อมจะไม่
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก 
  อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) ได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวัดพฤติกรรมของเด็ก
ในแต่ละระดับ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเขาได้แบ่ง
พัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัดและประเมินออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 
  1.  พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบังคับอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว 
  2.  พฤติกรรมทางการปรับตัว (Adaptive Behavior) ครอบคลุมความสัมพันธ์ของ
การใช้มือและสายตา การสํารวจ ค้นหา การกระทําต่อวัตถุ การแก้ปัญหาในการทํางาน 
  3.  พฤติกรรมทางการใช้ภาษา (Language Behavior) ครอบคลุมการที่เด็กใช้ภาษา 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
  4.  พฤติกรรมส่วนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝึก
ปฏิบัติส่วนตัว เช่น การกินอาหาร การขับถ่าย และการฝึกต่อสภาพสังคม เช่น กรเล่น การตอบสนอง
ผู้อ่ืน 
  1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) ได้ให้ความสําคัญของเด็กวัย 5 ปี
แรกของชีวิต ซึ่งเป็นวัยที่สําคัญที่สุดของชีวิต เขาเช่ือว่าวัยน้ีเป็นรากฐานของพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเด็กที่สุดคือ แม่จะเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อบุคลิกภาพ
และสุขภาพจิตของเด็ก ฟรอยด์ได้พัฒนาทฤษฎีที่เก่ียวกับพัฒนาการของเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 
โดยให้ช่ือว่าทฤษฎีพัฒนาการทางเพศ (Psychosexual Development) ซึ่งทฤษฎีน้ีเช่ือว่า 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงชีวภาพของร่างกาย โดย
ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงบริเวณแห่งความพึงพอใจเป็นระยะๆ ในช่วงอายุต่างๆ กัน และถ้าบริเวณแห่งความ
พึงพอใจต่างๆ น้ีได้รับการตอบสนองเต็มที่ เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีและสมบูรณ์ แต่ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองเต็มที่ก็จะทําให้เกิดการสะสมปัญหาและแสดงออกเมื่อเด็กโตขึ้น 
  ฟรอยด์ (Freud) ได้แบ่งลําดับขั้นพัฒนาการทางเพศไว้ 5 ขั้น ดังน้ี 
  1.  ขั้นความพอใจอยู่บริเวณปาก (Oral) พัฒนาการในขั้นน้ีอยู่ในช่วงอายุ 0-1 ปี ในขั้น
น้ีจะมีความสนใจบริเวณปาก ปากนําความสุขเมื่อได้ถูกอาหารสนองความต้องการความหิว ถ้าไม่ได้
รับการตอบสนองก็อาจจะทําให้เกิดความคับข้องใจ 
  2.  ขั้นความพอใจอยู่ที่บริเวณทวารหนัก (Anus) พัฒนาการในขั้นน้ีอยู่ในช่วงอายุ 1-3 
ปี ซึ่งเป็นระยะขับถ่าย เด็กจะเรียนรู้การขับถ่าย ถ้าเด็กไม่ถูกบังคับก็จะเกิดความพอใจ ไม่ขัดแย้งและ
ไม่เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ 
  3.  ขั้นความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ (Phallic) พัฒนาการในข้ันน้ีอยู่ในช่วงอายุ 3-6 ปี ซึ่ง
เป็นระยะเก่ียวข้องกับอวัยวะสืบพันธ์ุ สนใจ อยากรู้อยากเห็น สภาพร่างกายแตกต่างไปตามเพศ 



49 
 

เรียนรู้บทบาททางเพศของตน เลียนแบบบทบาทพ่อแม่ของตน ต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อ
แม่ 
  4.  ขั้นก่อนวัยรุ่น (Latency) พัฒนาการในขั้นน้ีอยู่ในช่วงอายุ 6-11 ปี เป็นระยะสนใจ
สังคมเพ่ือนฝูง เด็กจะพยายามปรับตัวให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ 
  5.  ขั้นวัยรุ่น พัฒนาการในขั้นน้ีอยู่ในช่วงต้ังแต่วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นระยะที่มีความ
สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่างเพศ 
  นอกจากน้ี ฟรอยด์ ยังกล่าวถึง โครงสร้างของบุคลิกภาพไว้ด้วยว่า บุคลิกภาพประกอบ
ไปด้วยอิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ซึ่งการทํางานของบุคลิกภาพอยู่ภายใต้พลัง 
3 สิ่งน้ี 
  อิด (Id) คือ บุคลิกภาพส่วนที่เป็นจิตไร้สํานึก เป็นแรงผลักดันตามธรรมชาติที่สั่งให้
มนุษย์กระทําสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ได้ตามท่ีตนต้องการ เป้าหมาย Id คือ ความพึงพอใจ (Pleasure 
Principle) 
  อีโก้ (Ego) คือ บุคลิกภาพส่วนที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก เป็นส่วนที่ควบคุมให้มนุษย์ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้หลักแห่งความ
จริง (Rrality Principle) 
  ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ บุคลิกภาพที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากค่านิยมและมาตรฐาน
จริยธรรมของบิดามารดา เป็นส่วนที่ควบคุมให้มนุษย์เลือกทําแต่สิ่งที่ตนคิดว่าดี (Ego Ideal) และ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของตน (Conscience) บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี คือ 
บุคคลอีโก้ (Ego) สามารถปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างแรงขับตามธรรมชาติของอิด (Id) กับ
มาตรฐานจริยธรรมของซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) 
  1.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน (Erikson) 
  อิริคสัน (Erikson อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2547, หน้า 46-49) เป็น
นักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ มีอาชีพเป็นจิตแพทย์ ในปี 1955 ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานของ 
The Division of Development Psychology อิริคสัน (Erikson) ได้เน้นความสําคัญของเด็ก
ปฐมวัยว่าเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าต่ืนเต้นสําหรับเด็ก 
บุคลิกภาพจะสามารถพัฒนาได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่วงของอายุเด็กประสบสิ่งที่พึงพอใจตามขั้น
พัฒนาการต่างๆ ของแต่ละวัยมากเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ตนพอใจในช่วงอายุน้ัน 
เด็กก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมและพัฒนาครอบคลุมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย ซึ่ง
พัฒนาการของมนุษย์มี 8 ขั้น คือ 
  1.  ขั้นความเช่ือใจหรือขาดความเช่ือใจ (Trust Versus Mistrust) อายุต้ังแต่แรกเกิดถึง 
1 ปี ในขั้นน้ีเด็กจะพัฒนาความรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับและสามารถให้ความเช่ือใจเป็นมิตรแก่คนอ่ืน 
วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการอุ้ม การให้อาหาร หรือวิธีการเลี้ยงดูต่างๆ จะส่งผลไปสู่
บุคลิกภาพของความเป็นมิตร เปิดเผย และเช่ือถือไว้เน้ือเช่ือใจต่อสภาพแวดล้อมและบุคคลต่างๆ ถ้า
เด็กไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เด็กก็จะพัฒนาบุคลิกภาพของความตระหน่ี ปกปิด
ไม่ไว้วางใจ และมักมองโลกในแง่ร้าย 
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  2.  ขั้นการควบคุมด้วยตนเองหรือสงสัย/อาย (Autonomy Versus Doubt or Shame) 
อยู่ในช่วงอายุ 2-3 ปี เด็กวัยน้ีเริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวได้ เด็กจะสามารถทํางานง่ายๆ เหมาะสมกับวัยของเด็กให้สําเร็จด้วยตนเอง เช่น การหยิบ
อาหารเข้าปาก เดิน ว่ิง หรือเล่นของเล่น ถ้าพ่อแม่บังคับหรือห้ามไม่ไห้เด็กกระทําสิ่งใดด้วยตนเอง 
หรือเข้มงวดเกินไปจะทําให้เด็กเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง เกิดความละอายในสิ่งที่ตน
กระทํา ซึ่งจะทําให้เด็กรู้สึกว่าตนไม่สามารถทําอะไรได้อย่างถูกต้องและได้ผล เกิดความย่อท้อ ชอบพ่ึง
ผู้อ่ืน 
  3.  ขั้นการริเริ่มหรือรู้สึกผิด (Initiative Versus Guilt) อยู่ในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นขั้น
พัฒนาการความคิดริเริ่ม หรือความรู้สึกผิด (Sense of VS. of Guilt) เด็กจะมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง เด็กมีการเลียนแบบผู้อยู่ใกล้ชิดหรือสิ่งแวดล้อมที่ตนรับรู้ เด็กเริ่มเรียนรู้และ
ยอมรับค่านิยมของครอบครัว และสิ่งถ่ายทอดสู่เด็ก ถ้าเด็กไม่มีอิสระในการค้นหาก็จะส่งผลไปสู่ความ
คับข้องใจที่ไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กและความรู้สึกผิดติดตัว 
  4.  ขั้นการประสบความสําเร็จ ความขยันหมั่นเพียรหรือรู้สึกด้อย (Mastery Versus 
Inferiority) อยู่ในช่วงอายุ 6-12 ปี เป็นขั้นที่ทุ่มเท ขยัน เพ่ือเกิดความสําเร็จ ชอบแข่งขันร่วมกับ
เพ่ือนกับกลุ่ม 
  5.  ขั้นการรู้จักตนเองหรือความสับสนไม่รู้สึกตนเอง (Identity Versus Diffustion : 
Fidelity) อยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปี (The College Years) เป็นขั้นการค้นหาความเป็นตนเอง สร้าง
ความเป็นตนเองโดยผู้ใหญ่และสังคมมีอิทธิพล 
  6. ขั้นรู้สึกโดดเด่ียว (Intimacy Versus Isolation) อยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี (Early 
Adolescence and Self Comment) เป็นขั้นความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่สร้างตัว 
  7.  ขั้นความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือความรู้สึกเฉื่อยชา (Cenerativity Versus 
Aborption) อยู่ในช่วงอายุ 22-40 ปี เป็นขั้นสร้างความปึกแผ่น สืบวงศ์ตระกูล รู้บทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบครอบครัว ลูก 
  8.  ขั้นความม่ังคั่ง สมบูรณ์ หรือหมดหวัง หมดอาลัยชีวิต (Integrity Versus Despair) 
อยู่ในช่วงอายุ 40 ปี วัยชราเป็นขั้นมีความภูมิใจในความสําเร็จของชีวิต หรือเกิดความอาลัยท้อแท้ สิ้นหวัง 
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้น 
  พัฒนาการบุคลิกภาพทั้ง 8 ขั้นของอิริคสัน ในขั้นพัฒนาการที่ 1-3 มีความเก่ียวข้องกับ
วัยของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ และครอบครัว ดังน้ัน พ่อแม่ เป็นบุคคลที่มี
ความสําคัญต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพเด็กในวัยน้ีเป็นอย่างมาก เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่
สมบูรณ์ในวัยผู้ใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับรากฐานพัฒนาการในวัยน้ีเป็นสําคัญ 
 
 2.3.2  พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development) 
 เบญจา แสงมะลิ (2545, หน้า 15) กล่าวว่า พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง 
การที่บุคคลมีความสามารถทางสมองในการคิดหาเหตุผล วางแผนในการแก้ปัญหา และปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้พัฒนาความคิด ความเข้าใจ
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ในระดับง่ายๆ ต้ังแต่วัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีระดับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การที่บุคคลจะสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ดีเพียงใดน้ัน สิ่งสําคัญประการหน่ึงอยู่ที่การให้สมองทํากิจกรรมหลายๆ
อย่างอยู่เสมอๆ ซึ่งเป็นทางก่อให้เกิดการเรียน และการเรียนรู้ จัดเป็นการเพ่ิมพูนการงอกงามทาง
ปัญญาให้เกิดขึ้น ยังสอดคล้องกับ  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545, หน้า 65) กล่าวว่า การเรียนรู้
เพ่ิมพูนความงอกงามทางปัญญา จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุ ดังน้ี 
 1.  ต้องมีแรงจูงใจ และแรงจูงใจในเด็กวัยน้ีได้แก่ ความสามารถให้ตนเป็นที่ยกย่องรักใคร่
ของผู้อ่ืน ให้เป็นที่ยอมรับ 
 2.  สิ่งเร้า สิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้มีกิจกรรมต่างๆ หรือมีประสบการณ์ใหม่เพ่ือการเรียนรู้ 
ได้แก่ ความสนใจ การมีความต้องการ การไม่ได้ตามท่ีต้องการ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งเร้าให้เด็กขวนขวาย
หาทางทํากิจกรรม 
 3.  การได้ลงมือทํา กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยตนเองจะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
จริงจัง เพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เห็นอุปสรรค ข้อบกพร่องและช่องทางแก้ไขให้เกิดผลดีใน
คราวต่อไป โดยท่ัวไปเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวก่อน แล้วค่อยเพ่ิมประสบการณ์จาก
สิ่งแวดล้อมไกลตัว 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547, หน้า 35) กล่าวว่า หลักการในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ความรู้ความเข้าใจ มีดังน้ี 
 1.  ระยะ 6 ปีแรกของชีวิต เป็นระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การได้รับอาหาร
ที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ การอยู่อย่างปลอดภัยจากสารพิษ และการกระทบกระเทือนของสมอง 
การได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเพียงพอ จะช่วยให้สมองของเด็ก มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 2.  เด็กปฐมวัยอยู่ในขั้นพัฒนาการการเรียนรู้โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เด็กจึงต้อง
ได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างกว้างขวางกับสิ่งเร้าที่หลากหลาย 
 3.  เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติหรือความต้องการอยากรู้อยากเห็น อยากเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่าง
หลากหลาย การให้เด็กมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง การกระตุ้นและการตอบสนองของเด็ก การส่งเสริม
ความสนใจของเด็กจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ครูและพ่อแม่พึงกระทําเพ่ือช่วยพัฒนาความคิด ความเข้าใจ
และปรับขยายโครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก 
 4.  ความสามารถในการคิดและเข้าใจเด็กปฐมวัยมีจํากัดและค่อยๆ พัฒนาอย่างช้าๆ 
กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยไม่เหมือนของผู้ใหญ่ การเข้าใจธรรมชาติของเด็กมักมีความคาดหวัง 
และปฏิบัติต่อเด็กอย่างสอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก จะช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของตนไปตามลําดับขั้น
อย่างราบร่ืน 
 5.  การจัดประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจ และความสามารถ ตลอดจนการท้าทาย
และช้ีนําไปสู่การคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จะช่วยพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กเป็นไปได้ดีย่ิงขึ้น 
 6.  การให้โอกาสเด็กสํารวจค้น ลงมือกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่จะช่วย
ให้เด็กปฐมวัยพัฒนาการความเข้าใจ และความคิดรวบยอดต่อไป 
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 7.  การให้โอกาสเด็กได้รับรู้สิ่งเร้าต่างๆ อย่างหลากหลายตามสภาพความเป็นจริง และให้มี
โอกาสจินตนาการคิดฝันตามธรรมชาติของเด็ก จะช่วยให้เด็กพัฒนาข้ันไปสู่ระดับความคิด ที่ใช้
สัญลักษณ์ และความคิดรวบยอดต่อไป 
 8.  สภาพแวดล้อมที่มี อิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก การจัด
สภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
 9.  วัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นวัยวิกฤตของการเรียนรู้ภาษา เด็กปฐมวัยจึงต้องได้รับการพัฒนา
ทางด้านภาษาต้ังแต่ยังเป็นทารกตามระดับพัฒนาการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถมีพัฒนาการทาง
ภาษาที่เป็นปกติได้ 
 10.  เด็กปฐมวัยที่ขาดลักษณะความสนใจใฝ่เรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น เด็กทั่วไป
จําเป็นต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเพ่ือให้สามารถสนใจสิ่งรอบตัว และเรียนรู้ไปตามขั้นตอนของ
พัฒนาการทางสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
 11.  เด็กปฐมวัยจําเป็นต้องได้รับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนทําตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองในการกระทําสิ่งต่างๆ ตลอดจนโอกาสและเวลาในการฝึกฝนทําสิ่งต่างๆท่ีเพ่ิง
เรียนรู้จนชํานาญ เพ่ือเป็นรากฐานให้สามารถพัฒนาสติปัญญาตนไปขั้นสูงได้ 
 12.  การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ใหญ่โดยตรง ด้วยการตอบคําถาม การเล่านิทาน การอ่าน
หนังสือให้ฟัง ตลอดจนการให้ดู ได้ฟังรายการท่ีให้ความรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้เด็ก
สามารถขยายโอกาสโครงสร้างทางสติปัญญาของตนเอง 
 13.  การให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้กําลังใจและการให้เสริมแรงที่เหมาะสมต่อพฤติกรรม การ
แสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการที่จําเป็นในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก 
 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการด้านสติปัญญาที่หลายๆ 
ท่านได้กล่าวไว้ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการคิด การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน สามารถเช่ือมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ การคิดหาเหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จัก
แสวงหาคําตอบได้ด้วยวิธีหลากหลาย ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  1.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย 
   1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) 
   บรูเนอร์ (Bruner, 1956, p.97) เป็นนักจิตวิทยาในยุคใหม่  ชาวอเมริกันคนแรกที่
สืบสานความคิดของเพียเจต์ โดยเช่ือว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายใน
อินทรีย์ (Organism) เน้นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดี
เพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และช้ีให้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็กเรียนรู้
อย่างไร ควรศึกษาตัวเด็กในช้ันเรียนไม่ควรใช้หนูและนกพิราบ ทฤษฎีของบรูเนอร์เน้นหลักการ 
กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) 
ลําดับขั้นความต่อเน่ือง (Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement) 
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   สําหรับในหลักการที่เป็นโครงสร้างของความรู้ของมนุษย์ บรูเนอร์ได้แบ่งขั้นของ
พัฒนาการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้นด้วยกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ ได้แก่ 
   1.  ขั้นการกระทํา (Enactive Stage) เด็กเรียนรู้จากการกระทําและการสัมผัส 
   2.  ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้
ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการด้วย 
   3.  ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเริ่มเข้าใจเรียนรู้ความ 
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่พบเห็น 
   1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
   เพียเจต์ (Jean Piaget, 1969, p.65) นักจิตวิทยาชาวสวิสที่เป็นที่รู้จักในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญในทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา หนังสือและบทความทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของเขา
เก่ียวข้องกับความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ซึ่งทฤษฎีน้ีเน้นถึงความสําคัญ
ของความเป็นมนุษย์ อยู่ที่มนุษย์มีความสามารถในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏอยู่ในตัวเด็กต้ังแต่แรกเกิด ความสามารถน้ีคือการปรับตัว (Adaptation) เป็น
กระบวนการที่เด็กสร้างโครงสร้างตามความคิด (Scheme)โดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม 
2 ลักษณะ คือ เด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) 
และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
โครงสร้างความคิด ความเข้าใจ (Equilibration) ทั้งน้ี เพียเจต์ได้แบ่งลําดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญาไว้ 4 ขั้นดังน้ี 
   1.  ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) พัฒนาการระยะน้ี
อยู่ในช่วง 2 ปีแรกหลังเกิด ขั้นน้ีเป็นขั้นของการเรียนรู้จากประสาทสัมผัส ในขั้นน้ีพัฒนาการจะ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหา มีการจัดระเบียบการกระทํา มีการคิด
ก่อนที่จะทํา การกระทําจะทําอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความอยากรู้อยากเห็น และเด็กยังสามารถ
เลียนแบบ โดยไม่จําเป็นต้องมีตัวแบบให้เห็นในขณะนั้นได้ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการด้านความจําที่เพ่ิม
มากขึ้นในช่วง 18-24 เดือน 
   2.  ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขั้นน้ีจะอยู่ในช่วง 2-7 ปี ใน
ระยะ 2-4 ปี เด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีขีดจํากัดในการรับรู้ สามารถเข้าใจได้เพียงมิติเดียว ใน
ระยะ 5-6 ปี เด็กจะย่างเข้าสู่ขั้น Intuitive Thought ระยะน้ีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการคิดที่
ขึ้นอยู่กับการรับรู้กับการคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริง ซึ่งเด็กจะก้าวออกจากการรับรู้เพียงมิติเดียว
ไปสู่การรับรู้ได้ในหลายๆ มิติในเวลาเดียวกันมากขึ้น และจะก้าวไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่ยึด
อยู่กับการรับรู้เท่าน้ัน เด็กจะเริ่มมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึ้น แต่ยังคิดและตัดสิน
ผลของการกระทําต่างๆ จากสิ่งที่เห็นภายนอก 
   3.  ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นน้ี เริ่มจาก
อายุ 7-11 ปี เด็กจะมีความสามารถคิดเหตุผลและผลท่ีเก่ียวข้องกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ยึด
อยู่เฉพาะการรับรู้เหมือนขั้นก่อนๆ ในขั้นน้ีเด็กจะสามารถคิดย้อนกลับ (Reversibility) สามารถเข้าใจ
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เรื่องการอนุรักษ์ (Conservation) สามารถจัดกลุ่มหรือประเภทของสิ่งของ (Classification) และ
สามารถจัดเรียงลําดับของสิ่งต่างๆ (Seriation) ได้ เด็กในขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมจะพัฒนาจาก
การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่ความสามารถท่ีจะเข้าใจแนวคิดของสังคมรอบตัว และสามารถเข้าใจ
ว่าผู้อ่ืนคิดอย่างไรมากขึ้น แม้ว่าการคิดของเด็กวัยน้ีจะพัฒนาไปมากแต่การคิดของเด็กยังต้องอาศัย
พ้ืนฐานของการสัมผัสหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม เด็กยังไม่สามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนได้
เหมือนผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตอนปลายของขั้นน้ีเด็กจะเริ่มเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตัวพร้อมจะ
แก้ปัญหา ไม่เพียงแต่สิ่งที่สัมผัสได้หรือเป็นรูปธรรมเท่าน้ันแต่เด็กจะเริ่มสามารถแก้ปัญหา โดยอาศัย
การต้ังสมมติฐานและอาศัยหลักของความสัมพันธ์ของปัญหานั้นๆ บ้างแล้ว 
   4.  ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) ต้ังแต่อายุ 11 ปี 
จนถึงวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่เด็กจะสามารถคิดไม่เพียงแต่ในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินโดยตรงเหมือนระยะก่อนๆ 
อีกต่อไป แต่จะสามารถจินตนาการเง่ือนไขของปัญหาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยพัฒนา
สมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งก็หมายถึงว่า ในระยะน้ีเด็กจะมี
ความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่น่ันเอง  
   1.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard 
Gardner’s View) 
   โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) (อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2547, 
หน้า 39-41) เป็นนักจิตวิทยา (Phychlolgist) และผู้เช่ียวชาญทางด้านสติปัญญา (Intelligence 
Expert) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของสติปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligence : MI) โดยใช้หลักการวิวัฒนาการทางชีววิทยา (Biological Evolution) 
จําแนกความ สามารถหรือสติปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และต่อมาเขาเพ่ิมอีก 1 ประเภท 
เรียกว่า สติปัญญาด้านรักธรรมชาติ (Naturalistic) ต่อมาเพ่ิมอีก 1 ประเภท คือ สติปัญญาด้านการ
ดํารงชีวิต (Existential Intelligence) รวมทั้งหมด 9 ด้าน (Sprinthall. 1998) ซึ่งการ์ดเนอร์เช่ือว่า
สมองของมนุษย์ได้แบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนได้กําหนดความสามารถที่ค้นหาและแก้ปัญหาที่เรียกว่า 
“ปัญญา” ซึ่งมีหลายๆ อย่างถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกัน ซึ่งสติปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ 
   1.  สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาสูง อาทิ นักเล่านิทาน นักพูด (ปฐกถา) ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม การอธิบาย 
กวี นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักจิตวิทยา 
   2.  สติปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) 
หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข อาทิ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ กลุ่มผู้ให้
เหตุผลที่ดี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้ที่มีความไว
ในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่เป็นเหตุผล (Cause-
Effect) และการคิดคาดการณ์ (If-Then) วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจําแนกประเภท การจัด
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุป การคิดคํานวณ การต้ังสมมติฐาน 
   3.  สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ 
สามารถมองเห็นภาพของทิศทางแผนที่ที่กว้างไกล อาทิ นายพรานป่าผู้นําทาง พวกเดินทางไกล 
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รวมถึงผู้ที่มีความสามารถมองความสัมพันธ์ มองเห็นแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการจัดการกับพ้ืนที่ 
เน้ือที่การใช้สี เส้น พ้ืนผิว รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ศิลปินต่างๆ 
   4.  สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 
หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ 
นักแสดงละคร ภาพยนตร์ นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นักฟ้อนรําทําเพลงและผู้ที่มีความสามารถในการใช้
มือประดิษฐ์ เช่น นักป้ัน ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว 
ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 
   5.  สติปัญญาด้านดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านดนตรี ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ ทํานอง
เสียง ตลอดจนความสามารถในการเข้าและวิเคราะห์ดนตรี 
   6.  สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความ 
สามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งน้ี รวมถึงความสามารถใน
การสังเกต นํ้าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของสัมพันธภาพ
ของมนุษย์และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทําให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลปฏิบัติงาน 
   7.  สติปัญญาด้านตน หรือการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) หมายถึง 
ผู้ที่มีความสามารถในการรู้จักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้สึกตอนน้ี 
ความสามารถในการรู้จักตัวตน อาทิ การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็ง ในเรื่อง
ใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนอง มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง 
และเข้าใจตนเอง 
   8.  สติปัญญาด้านการรักธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มี
ความเข้าใจ ความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความสําคัญของ
ตนเองกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์และการดํารงชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย เข้าใจและจําแนกความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร 
   9.  สติปัญญาด้านการดํารงชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ 
สามารถในการไตร่ตรอง คํานึง สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เข้าใจการกําหนด
ของชีวิต และการรู้เหตุผลของการดํารงชีวิตอยู่ในโลก 
 
 2.3.3  พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ (Social-Emotonal development) 
  2.3.3.1  พัฒนาการด้านสังคม  
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, หน้า 127) ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางสังคมเป็นพัฒนาการ
ของความสามารถแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคม
ยอมรับได้ พฤติกรรมแสดงออกจะบ่งบอกให้เห็นถึงเจตคติและค่านิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนั้น 
ส่วนของ กรมวิชาการ (2546 ข, หน้า124) ได้สรุปลักษณะพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
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หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีทักษะการปรับตัวในสังคมคือสามารถทํา
หน้าที่ตามบทบาทของตนร่วมมือกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบความเป็นตัวของตัวเองและรู้กาลเทศะ
สําหรับเด็ก ความหมายรวมถึงความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ัน
พัฒนาการด้านสังคมยังเก่ียวข้องกับพัฒนาการด้านจิตวิญญาณคุณธรรมและเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาทําให้รู้จักแยกแยะความรับชอบช่ัวดี และความสามารถในการเลือกดํารงชีวิตในทาง
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย 
 นันทิยา น้อยจันทร์ (2548, หน้า 238-239) ได้ให้ความหมายของพัฒนาการทางสังคมว่า 
พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 3 –6 ปี เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น เด็กในวัยนี้จะมีลักษณะพฤติกรรมทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วยความดื้อรั้น ความก้าวร้าว 
การทะเลาะวิวาท การร่วมมือ การยอมรับจากสังคม การเป็นผู้นําจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กวัยน้ี มีพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่เป็นทางลบ เช่น ความด้ือรั้น การทะเลาะวิวาท
ความก้าวร้าว ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและพบมากในเด็กช่วง 3 – 4 ปี และเร่ิม
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน ร่วมมือกับผู้อ่ืน แสดงความเป็นมิตรสูง เคารพกฎกติกาของกลุ่มเพ่ือน รู้จัก
เสียสละและต้องการการยอมรับจากสังคม ซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของการเป็นผู้นําหรือเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามท่ีดีภายในกลุ่มเพ่ือนหรือสังคมในช่วงอายุ 5 –6 ปี ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรดูแลและให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเสริม
ยกย่องชมเชยพฤติกรรมการแสดงออกท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น การรู้จักแบ่งปันการเสียสละการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพ่ือดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเด็ก
อายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัยที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากข้ึน เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนที่อยู่รอบตัว พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยน้ีจึงเป็นพ้ืนฐานการสร้าง
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของเขาในอนาคต 
   1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา 
   อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1986, pp.22-24) นักจิตวิทยาร่วมสมัย (An 
Contemporary Phychologist) ณ มหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ด (Stanford University) อัลเบิร์ต 
แบนดูรา กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์น้ันเกิดจากพฤติกรรมบุคคลน้ันมีการปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลน้ัน (Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งทฤษฎี
น้ีเน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการให้ตัวแบบ (Learning Through Modeling) โดยผู้เรียนจะ
เลียนแบบจากตัวแบบ และการเลียนแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่างๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของ
ตัวแบบ ผลการกระทํา คําบอกเล่า และความน่าเช่ือถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึง
เกิดขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ของการเลียนแบบของเด็ก ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 
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   1.  กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็ก
ได้สังเกตตัวแบบ และตัวแบบน้ันดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่ายๆ ไม่
สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 
   2.  กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็น
ความจํา การที่เด็กจะต้องมีความแม่นยําในการบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเก็บเป็นความจํา ทั้งน้ี เด็ก
ดึงข้อมูลที่ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระทําตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จาก
การสังเกตการกระทําที่ฉลาดของบุคคลอ่ืนๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของภาพพจน์ 
(Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตขึ้นนําประสบการณ์และ
สัญลักษณ์ต่างๆ มาเช่ือมโยงและต่อมาจะใช้การเรียนรู้มีเทคนิคที่นํามาช่วยเหลือความจํา คือ การท่องจํา 
การทบทวน หรือการฝึกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เก่ียวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้เก็บ
สะสมความรู้ไว้ในระดับซึ่งสามารถนํามาใช้ได้เมื่อต้องการ 
   3.  กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผลการ
เรียนรู้ด้วยการกระทํา คือ การที่เด็กเกิดผลสําเร็จในการเรียนรู้จากตัวแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นยํา เด็กจะต้องแสดงพฤติกรรมได้จากการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวออกมา เป็นการกระทํา
ออกมาในรูปของการใช้กล้ามเนื้อความรู้สึกด้วยการกระทําครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน เด็กจําเป็นต้อง
ลองทําหลายๆ ครั้ง เพ่ือให้ได้ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ แล้วเขาก็จะได้รับทราบผลของการกระทํา
จากประสบการณ์เหล่าน้ัน เพ่ือนํามาแก้ไขพฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งน้ีจะทําให้เกิด
พัฒนาการในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กที่มีอายุมากกว่าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถ
ควบคุมได้ดีกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 
   4.  กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการเสริมแรงให้กับ
เด็กเพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบ
ตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีช่ือเสียงมากกว่าบุคคลที่ไม่มีช่ือเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจาก
บุคคลที่เป็นเพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่เป็นรางวัล 
เช่น เงิน ช่ือเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่
ถูกนํามาเลียนแบบ และจากการที่เด็กได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเด็ก ได้แก่ อายุ 
หรือสถานภาพทางสังคม 
   แนวคิดของแบนดูรา เน้นพฤติกรรมใดๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้ตาม
หลักการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นเด็ก มีการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านสังคม โดยใช้การสังเกตตัวแบบที่
เด็กเห็น เด็กมีระดับการเรียนรู้แล้ว เด็กจะมีทางเลือกใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเก็บสะสมพฤติกรรมที่
เป็นไปได้เอาไว้ และยิ่งกว่าน้ันตัวแปรจะช่วยให้เขาเลือกสถานการณ์ที่ดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบัติต่อไป 
  2.3.3.2  พัฒนาการด้านอารมณ์–จิตใจ 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540, หน้า 2) กล่าวว่า ความหมายของพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ - จิตใจ คือ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจเป็นความสามารถในการรู้สึกและ
แสดงความรู้สึกรวมทั้งความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้ง และการควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตรงกับแนวคิดของ วรรณี ลิมอักษร (2543, หน้า 31-33) กล่าวว่า 
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พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกตลอดจนเก่ียวกับ
พ้ืนฐานทางจริยธรรม นอกจากน้ีการเกิดอารมณ์ต้องมีลําดับขั้นในการคิด และอาจแสดงลักษณะ
อารมณ์ออกมาเป็นรูป พฤติกรรมได้ ส่วนความรู้สึกถ้าแสดงออกมาลักษณะของอารมณ์เท่าน้ัน ดังน้ัน
ความรู้สึกคือ ภาวะของการเกิดอารมณ์ต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
  1.  ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่ธรรมดาที่สุดของเด็กวัยน้ี เพราะชีวิตของเด็กวัยน้ีที่เร้าให้
ตกอยู่ในอารมณ์โกรธได้มากมาย ผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กมีที่ระบายความเครียดออกเสีย 
  2.  ความกลัว เด็กวัยน้ีมีความหวาดกลัวมาก สิ่งที่เด็กกลัวมีหลายๆ อย่าง เช่น กลัวเสียงดัง 
กลัวความมืด กลัวผี ฯลฯ ผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กกลัวสิ่งต่างๆ ได้ด้วยวิธีช้ีแจงให้เกิดความรู้สึกความ
เข้าใจในสิ่งที่กลัว 
  3.  ความอิจฉาริษยา ความรู้สึกน้ีจะเกิดขึ้นเป็นปกติในเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-5 ขวบ 
โดยมากเกิดขึ้นตอนมีน้องใหม่ เพราะเด็กเกิดความขุ่นเคืองที่แม่หันเหไปเอาใส่น้อง ดังน้ัน ถ้าพ่อแม่
เข้าใจ พยายามบอกเด็กให้ทราบล่วงหน้าว่ากําลังจะมีน้อง ปัญหาเรื่องน้ีก็จะลดลงได้ 
  4.  ความอยากรู้อยากเห็น เด็กวัยน้ีเป็นวัยที่ชอบซักถามมากที่สุด เพราะเกิดจากความ
ยากรู้อยากเห็น อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ตอบข้อสงสัย เด็กจะยากรู้อยากเห็นน้อยลงเป็นผลให้ความ
อยากรู้ถูกจํากัดลงและด้อยกว่าคนอ่ืน 
  5.  ความรัก เด็กจะมีใจรักผู้ที่ให้ความสนใจแก่เขา เด็กน้ันไม่เพียงแต่แสดงความรักต่อ
คนเท่าน้ันแม้แต่สัตว์และสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็แสดงความรักต่อมันได้ความหรรษาความสนุกสนานร่าเริงของ
เด็กเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เช่น การแสดงตลก การทําท่าล้อเลียนต่างๆ 
  6.  ความหรรษา ความสนุกสนานร่าเริงของเด็กเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การแสดง
ตลก การทําท่าล้อเลียนต่างๆ ทําให้เกิดชอบใจ แสดงความหรรษาด้วยการย้ิม หัวเราะ ปรบมือ 
กระโดดโลดเต้น เป็นต้น 
 ในขณะที่ กรมสุขภาจิตกระทรวงสาธารณสุข (2546, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ เป็นความสามารถในการรู้จักเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัย มีการประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เป็นพัฒนาการที่มีรากฐานมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกในช่วงแรกเริ่มของชีวิต เด็กเล็กๆ จะแสดงอารมณ์ทันทีและเปิดเผย 
โดยแสดงพฤติกรรมความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา ปัจจัยที่ทําให้เด็กเกิดอารมณ์ต่างๆ น้ัน เก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมเด็ก การจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการรับรู้
ความรู้สึกของตนเองไปสู่ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
   2.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจิตสังคมของอีริคสัน 
   การ์ดอนและบราวน์ (Gordon & Browne) ได้กล่าวถึงกรอบงานของอีริคสัน 
(Erilson”s Framework) ดังน้ี กรอบงานของอีริคสัน คือ รูปแบบที่สมดุลระหว่างความปรารถนาและ
ความต้องการทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขึ้นอยู่กับภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของบุคลิกภาพที่เหมาะสม การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ได้รับจะส่งผลต่อ
พัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ อีริคสันได้กําหนดขั้นพัฒนาการทางสังคมออกเป็น 8 ขั้น โดยอายุเป็น
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เกณฑ์เพ่ือให้ครอบคลุมพัฬนาการตลอดช่วงอายุ แต่ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะ 3 ขั้นแรก ที่เก่ียวข้องกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  ความรู้สึกไว้เน้ือเช่ือใจ กับ ความไม่ไว้วางใจ (Trust vs. Mistrust) อายุของ
เด็กในข้ันน้ีอยู่ระหว่างเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ถ้าเด็กได้รับการดูแลอย่างสม่ําเสมอมั่นคงจากบิดา มารดา
จะช่วยพัฒนาความรู้สึกในด้านความเป็นตัวเองและความไว้วางใจผู้อ่ืน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีอารมณ์ที่ดี
และความรู้สึกปลอดภัย การที่เด็กได้รับการดูแลทางร่างกายอย่างเพียงพอและได้รับความอบอุ่นอย่าง
มั่นคงสม่ําเสมอ 
   ขั้นที่ 2  ความเป็นตัวของตัวเอง-ความไม่มั่นใจในตนเอง (Autonomy vs. Doubt) 
อายุเด็กขั้นน้ีอยู่ระหว่าง 2-3 ปี เป็นระยะที่กล้ามเน้ือของเด็กแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะทดลองใช้
กล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังน้ันการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่คอยกระตุ้น และให้กําลังใจอย่างเอาใจ
ใส่ให้เด็กได้ทดลองทําสิ่งต่างๆตามความสามารถและวิธีการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลช่วยให้เด็กพัฒนา
ความเป็นส่วนตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 
ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กได้รับการควบคุม จํากัดความอยากรู้อยากเห็น การฝึกฝนปฏิบัติด้วยวิธีการ
บังคับจะทําให้เด็กรู้สึกลังเล สงสัย ละอาย ไม่เช่ือมั่นในตนเองซึ่งจะส่งผลให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัย 
   ขั้นที่ 3  ความคิดริเริ่ม-ความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) อายุเด็กในขั้นน้ีอยู่
ระหว่าง 3-6 ปี เด็กวัยน้ีร่างกายมีความสามารถและช่วยตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังอยู่ใน
วงจํากัด การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับเด็กในช่วงวัยน้ีทําได้โดยให้เด็กได้ร่วมทํากิจกรรม
ต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถของเขา รวมท้ังสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนผลักดัน และเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ ระยะน้ีเป็นระยะที่เด็กเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ มาตรฐานทางศีลธรรมและ
การควบคุมอารมณ์ ครอบครัวจะเป็นแหล่งช้ีแนะถึงสิ่งต่างๆ ในสังคมให้แก่เด็ก เด็กเริ่มสร้าง
บุคลิกภาพและความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีจากการได้มีกิจกรรมและประสบการณ์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
ตัว การอบรมสั่งสอนโดยพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวจะช่วยให้เด็กได้ ซึมซาบเข้าไป เป็นการรู้
สํานึกผิดชอบช่ัวดีในความคิด และแสดงออกในพฤติกรรมของเด็ก การเรียนรู้น้ีเด็กจะได้รับจากตัว
แบบ (Role Model) ในครอบครัว โดยมีตัวแบบเป็นตัวอย่าง และให้ข้อมูลแก่เด็ก เพ่ือเรียนรู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด ดังน้ันความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีจึงสามารถสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัว และ
รวมถึงแนวความคิดค่านิยมของสังคม ในระยะน้ีครอบครัวมีบทบาทอย่างย่ิงในการปลูกฝังความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดีให้แก่เด็ก การสร้างความสัมพันธ์ในระยะน้ีจะเริ่มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแม่-เด็ก ต่อมา
พ่อเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องด้วย และเมื่อสังคมของเด็กกว้างขวางขึ้นเด็กจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเอง เด็กที่มีประสบการณ์มากจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาก เด็กที่
ไม่สามารถพัฒนาผ่านขั้นความคิดริเริ่มไปได้จะเกิดความรู้สึกผิด และไม่กล้าที่จะเป็นผู้ริเริ่ม เน่ืองจาก
เกิดความกลัวว่าจะทําผิดพลาดอีก พัฒนาการของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งเด็ก พ่อแม่และ
ชุมชน การได้ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในสังคมจะเป็นการช่วย
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยมของสังคมให้แก่เด็กได้ทีละน้อย โดยมีผู้ใหญ่ช่วยกัน
ประคับประคองให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ได้ เด็กวัยน้ีควรได้รับโอกาสทํากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถอย่างอิสระ เช่น การเล่น การคิด การประดิษฐ์ การจินตนาการต่างๆ และควรได้รับการ
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สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ซึมซับความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และหลัก
ศีลธรรมจรรยา หากเด็กวัยน้ีได้รับการจํากัดในการทํากิจกรรมหรือถูกตําหนิ เมื่อคิดและทดลองทําสิ่ง
ต่าง ๆ จะทําให้เด็กขาดความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดคัดค้านหรือความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเน่ืองจากเขา
ไม่สามารถทําสิ่งต่างๆ ได้สําเร็จด่ังใจและถูกลิดรอนหรือขัดขวางความสามารถของตนเอง ทําให้
ความรู้สึกผิดเกิดสะสมในตัวเด็กและมีผลให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์ 
 วิณี ชิดเชิดวงค์ (2533, หน้า 191-192) กล่าวว่า พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึ่ง
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กได้กล่าวไว้สรุปดังน้ี 
 1.  พัฒนาการจะเป็นไปตามแบบแผนเฉพาะ พัฒนาการของเด็กจะมีแบบแผนของ
พัฒนาการเป็นระยะๆ มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งพัฒนาการจะเริ่มส่วนบนไปสู่ส่วนกลาง และ
พัฒนาการจะเร่ิมจากแกนกลางของลําตัวไปสู่อวัยวะส่วนข้างที่ไหลออกไป 
 2.  ความก้าวหน้าของพัฒนาการ คือ ความสามารถในการแยกแยะความสามารถต่างๆ 
ของอินทรีย์ โดยกระบวนการจะเร่ิมจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย หรือพฤติกรรมทั่วๆ ไป ไปสู่
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง 
 3.  พัฒนาโดยปกติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีการหยุดหรือขาดตอน พัฒนาการจะ
เกิดขึ้นเป็นสายต่อเน่ือง ซึ่งพัฒนาการระยะใดระยะหน่ึงบกพร่องก็จะส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่
พัฒนาการในระยะต่อๆ ไปด้วย 
 4.  อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใหญ่ 2 ชนิด 
คือ พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบใหญ่ 2 ทําให้เราพบว่าเด็กบางคนมีการเจริญเติบโต
ช้า หรือพฤติกรรมบางอย่างอาจปรากฏเร็วในเด็กคนหน่ึงแต่ปรากฏช้าในเด็กอีกคนหน่ึง ซึ่งพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคนจะมีอัตราพัฒนาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่ติดมากับเด็กคนน้ัน และ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กผู้น้ันว่าจะส่งเสริมหรือชะงักพัฒนาการของเด็กผู้น้ันแค่ไหน 
 5.  อัตราพัฒนาการส่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างกัน จากความจริงในเรื่องน้ีเราจะเห็น
ได้ว่าอวัยวะต่างๆ หรือส่วนต่างๆของร่างกายจะมีพัฒนาการแตกต่างกันไม่เติบโตพร้อมกันทั้งหมดใน
เวลาเดียวกัน ฉะน้ันเราจะเห็นว่าในแต่ระยะของชีวิตพัฒนาการของร่างกาย ความคิดความเข้าใจบาง
ระยะจะมีพัฒนาการที่ดี แต่อาจจะมีพัฒนาการบางอย่างที่อัตราพัฒนาการที่ช้า ซึ่งพัฒนาการชนิด
น้ันๆ จะไปพัฒนาในตอนหลังหรืออาจพัฒนาแล้วในอดีต 
 6.  พัฒนาการทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจริยธรรมจะมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด ถ้าพัฒนาการด้านหน่ึงด้านใดบกพร่องจะนําไปสู่ความบกพร่องในด้าน
อ่ืนๆ ต่อไปด้วย 
 7.  พัฒนาการในแต่ละวัยจะมีลักษณะเฉพาะวัย ในแต่ละวัยย่อมมีลักษณะของพฤติกรรม
ในแต่ละวัยแตกต่างกัน พฤติกรรมบางอย่างในวัยหน่ึงเราอาจคิดว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าพฤติกรรมน้ันเกิด
ขึ้นกับวัยอ่ืนเราก็คิดว่าพฤติกรรมน้ันเป็นปัญหา ซึ่งในแต่ละวัยจะมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะวัย
ของวัยน้ันๆ เพราะฉะน้ันการศึกษาในเร่ืองน้ีจะทําให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กได้ดีขึ้น 
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 จากการศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ กล่าว
โดยสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์
สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักความเมตตากรุณา การช่วยเหลือและ
แบ่งปัน มีสัมมาคารวะและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
สามารถปฏิ บัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การเคารพกฎระเบียบของสังคม การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 2.4.1  ความหมายรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การปกครองท้องถิ่น (local administration) หมายถึง การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
สามารถใช้อํานาจซึ่งกําหนดให้โดยกฎหมายดําเนินการบริหารจัดการกับวิถีชีวิตควาวมเป็นอยู่ และ
บริการสาธารณะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของ
ตนเองภายใต้หน่วยงาน ผู้บริหารงบประมาณและบุคลากรของตนเอง แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม
ของรัฐบาลระดับชาติมิได้แยกตัวออกเป็นอิสระจากความเป็นรัฐชาติ (nation state)แต่อย่างใด และ
ยังมี วิชชุกร นาคธน (2550, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศโดย
รัฐบาลกระจายอํานาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างของชุมชนท้องถิ่น โดยมี
กฎหมายให้อํานาจให้สามารถดําเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จําเป็น และเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ทั้งน้ีภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
องค์กรทางการบริหารของท้องถิ่นน้ันเองเป็นผู้ดําเนินการ มิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 
 วิท (Wit, 1967, pp. 101-103 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2549 หน้า 1) กล่าวว่า การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อํานาจหรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเป็น
บางส่วนในการบริหารท้องถิ่นย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังน้ัน 
การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของ
รัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอํานาจของตน 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2534 มาตรา 70 ได้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 28) ต่อมาในปี 2537 ได้ประกาศใช้
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ทําให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้นอีก 1 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตําบล หลังจากน้ันได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ดังน้ัน การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี 5 รูปแบบ คือ 1) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2) เทศบาล 3) กรุงเทพมหานคร 4) เมืองพัทยา และ 5) องค์การบริหารส่วน
ตําบล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ได้กําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบไว้ ดังน้ี 
  1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นทุก
จังหวัด เพ่ือทํากิจกรรมส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  องค์การบริการส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมเขต
จังหวัด และเป็นการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งทั้งสองส่วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ดังแผนภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2546 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั

รองนายก อบจ. (2 - 4 คน)
เลขา + ท่ีปรึกษา 5 คน

ประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ. 
(24 – 48 คน) 

รองประธานสภา อบจ.  2 คน

ปลัด อบจ. 

่ ่ ่ ่ ่
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ภาพที่ 2.3  โครงสร้างขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ที่มา :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547 
 
  2.  เทศบาล 
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมจนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 กําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาจัดต้ังเทศบาลไว้ ดังน้ี 
   1.1  เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราช
กฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล โดยที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการเป็นเทศบาล
ตําบลจะต้องมีเง่ือนไขอย่างไร แต่ในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยได้ต้ังหลักเกณฑ์การเป็นเทศบาล
ตําบลว่า พ้ืนที่จะจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลจะต้องมีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
มีประชากรต้ังแต่ 7,000 คนขึ้นไป และอยู่กันหนาแน่นไม่ตํ่ากว่า 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตร 
   1.2  เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุม
ชนที่มีประชากรต้ังแต่ 10,000 คน ขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 
   1.3  เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีประชากรต้ังแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
และมีรายได้พอสมควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล 
   โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี 
โดยสภาเทศบาลมีหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติเทศบาล และกํากับดูแลการบริหารเทศบาลของ
คณะเทศมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมาย
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กําหนด โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า ทั้งน้ีในแต่ละเทศบาลจะมีการแบ่งส่วนราชการแตกต่างกัน
ตามความเหมาะสม ดังแผนภาพที่ 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเทศบาล 
ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลนครราษฎร ์
50,000 คนขึ้นไป 

 

เทศบาลเมืองราษฎร ์
 10,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลตําบล 
มีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะ

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรมีาจากการคัดเลือก
โดยตรงของประชาชน 

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน 
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน นายกเทศมนตรแีต่งตั้ง 

( ํ ) ไ ่ ิ 2
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ภาพที่ 2.4  โครงสร้างของเทศบาล 
ที่มา :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547 
 
  จากข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2548 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. พ.ศ. 
2548) มีจํานวนเทศบาลรวมท้ังสิ้น 1,156 แห่ง (รวมเทศบาลท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาล) โดยจําแนก
เป็นเทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 113 แห่ง และเทศบาลตําบล 1,021 แห่ง 
  3.  องค์การบริหารส่วนตําบล 
  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด
และอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จุดมุ่งหมายของการจัดต้ัง อบต. คือ การกระจายอํานาจไปสู่
ประชาชนมากที่สุดและสามารถพัฒนา อบต. ไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทําหน้าที่พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
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  ในปี พ.ศ.2540 มีการจัดต้ัง อบต. รวมท้ังสิ้น 6,397 แห่ง ซึ่งในจํานวนน้ีเป็น อบต. ที่มี
รายได้ตํ่ากว่า 3 ล้านบาท เป็นจํานวน 5,788 แห่ง (ร้อยละ 90.48) พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 จึงมีบทบัญญัติให้ยุบรวม
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 
  1)  อบต. ที่มีเขตติดต่อกันสามารถรวมกันได้ หากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในตําบลน้ัน 
  2)  อบต. อาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขต
อําเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตําบลน้ัน 
  3)  อบต. ที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ตัองยุบรวมกับ อบต. อ่ืนที่มีอาณาเขต
ติดต่อกันและอยู่ภายในอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตําบลน้ัน 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวมีผลทําให้จํานวนของ อบต. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยในปี พ.ศ.2548 มีจํานวน อบต. ทั้งสิ้น 6,622 แห่ง ทั้งน้ี อบต. ส่วนใหญ่
ยังคงเป็น อบต. ขนาดเล็ก และเป็น อบต. ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท ดังแผนภาพที่ 2.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบล และ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนตําบล

สภา อบต.  
องค์ประกอบดว้ย 

สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้ง 
   1. สมาชิกหมูบ่้านละ 2 คน 
   2. อบต. ใดม ี2 หมู่บ้าน ให้มสีมาชิก   

หม่บ้านละ 2 คน

นายก อบต. 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายกฯ อาจแตง่ตั้ง 
รองนายกฯ ไมเ่กิน 2 คน 
เลขานุการนายกฯ 1 คน 
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ภาพที่ 2.5  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ที่มา :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547 
 
  4.  การปกครองรูปแบบพิเศษ 
  การปกครองรูปแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
   1)  กรุงเทพมหานคร จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ 335 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และต่อมาได้ตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง และให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารเป็นเขตและ
แขวง มีโครงสร้างประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
4 คน สภากรุงเทพมหานครและสภาเขต ดังแผนภาพที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 

ประธานสภา 1 คน 
รองประธานสภา 2 คน

สํานักงานเลขานุการ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน 
รองผู้ว่าราชการ 4 คน 

สํานักงานเลขานุการ 
ผ้ว่าราชการกรงเทพมหานคร

สํานักงาน 
ปลัดกรงเทพมหานคร
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ภาพที่ 2.6  โครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
 
   2)  เมืองพัทยา เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดต้ัง
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2521 การจัดโครงสร้างภายในของเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา 
   สภาเมืองพัทยา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นสมาชิก
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จํานวน 9 คน ส่วนประเภทที่สองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
การแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 คน สภาเมืองพัทยาทําหน้าที่วาง
นโยบายและอนุมัติแผนการบริหารเมือง พิจารณาและอนุมัติร่างข้อบัญญัติเมืองต่างๆ แต่งต้ังบุคคล
เป็นกรรมการสามัญและวิสามัญ รวมท้ังควบคุมการทํางานของปลัดเมืองพัทยา ส่วนปลัดเมืองพัทยา
จะเป็นฝ่ายบริหารโดยการว่าจ้างของสภาเมืองพัทยา มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเมืองพัทยา
ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาเมืองพัทยา ร่างแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบัญญัติอ่ืน รวบรวม
ปัญหาในการบริหาราชการเมืองพัทยาพร้อมข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
เพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา ฯลฯ 
   ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับ
ใหม่ โดยมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา ดังแผนภาพที่ 2.7 
 
 โครงสร้างเมืองพัทยา

สภาเมืองพัทยา 24 คน 
ประธานสภา 1 คน 

นายกเมืองพทัยา 1 คน และ 
รองนายกฯ 4 คน 
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ภาพที่ 2.7  โครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยา 
 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ยึดหลักของการกระจาย
อํานาจเพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรงให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 
 
 2.4.2  การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 64-82) จาก
รายงานผลการ วิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในปี 2550 พบว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการพัฒนางานด้านการบริหาร
และการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการ และ 
4) การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป 5) การบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
  1.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคล ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ได้กําหนดโครงสร้างสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
เพ่ือให้เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท โดย
กําหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สําหรับจํานวนบุคลากรด้านการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ดําเนินการในปัจจุบัน 
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และที่ดําเนินการในอนาคต รวมถึงกรณีรับโอนการจัดการศึกษาด้วย โครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงในเชิงระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น ดังแผนภาพท่ี 
2.8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8  ระบบการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ที่มา :  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 
 
  2.  การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548, หน้า 10) การบริหารงานบุคคล/บุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงสืบเน่ืองจากนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งทําให้การบริหารงานบุคคล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกําหนดให้มีความ
สอดคล้อง ดังน้ัน แม้ว่าการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แต่
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็กําหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ต้องนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ฯ ในส่วนที่

ก.ถ./ก.ก 

ก.จ./ก.ท./ก.อบต./อ.ก.ก 

ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต. 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิน่

จังหวดั 

สนง.คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนง. เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพทัยา

โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โรงเรียน
เมืองพทัยา
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เก่ียวข้องมาใช้บังคับในการบริหารงานบุคคลข้าราชการ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น  โดยอนุโลม ดังน้ัน คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.) จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกล่าว โดย
จัดทําประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยไม่จําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ 
ดังน้ัน การบริหารบุคคล มาตรฐานวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สําหรับการกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันมีการกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จําแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังน้ี 
  1)  บุคลากรในสถานศึกษา 
   1.1)  สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา และรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
   1.2)  สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู 
   1.3)  บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ กลุ่มตําแหน่ง
การเงิน/บัญชี/พัสดุ กลุ่มตําแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล กลุ่มตําแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน กลุ่ม
ตําแหน่งคอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา 
  2)  ข้าราชการและพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา 
   2.1)  สายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา รองผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษา ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้ากองการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
การศึกษา 
   2.2)  สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
   2.3)  สายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สันทนาการ 
สารวัตรนักเรียน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรมและบรรณารักษ์ 
   2.4)  สายงานทั่วไป (บุคลากรทางการศึกษา) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าพนักงาน
ศูนย์เยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
  แนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแล้ว มีดังต่อไปน้ี 
  1)  การกําหนดให้ดํารงตําแหน่งหรือดํารงตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  การกําหนดวิทยฐานะและอัตราเงินวิทยฐานะ กําหนดให้ข้าราชการ พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่งที่มีวิทยฐานะและได้รับเงินวิทยฐานะ
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547  
  3)  มาตรฐานวิชาชีพ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้
บัญญัติให้ครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ดังน้ัน พนักงานครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารรายงานการติดตามการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551 การศึกษาของท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกับข้าราชการครูทุกสังกัด 
  4)  สิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551จึงได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ก.บ.ข) ข้าราชการท่ีถ่ายโอนจะยังคงสถานะสมาชิกภาพเช่นเดิม 
โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ย่ืนความประสงค์ขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนภายหลังการส่งมอบบัญชีรายช่ือบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์และเป็นสามาชิก กบข.ต่อเน่ือง
เช่นเดียวกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนไปพร้อมสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา 
  3.  การบริหารงานวิชาการ 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หน้า 64) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึด
แนวการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางสําหรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งได้มี
การดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.1)  อบรมทบทวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สถานศึกษา
ดําเนินการจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียน 
   1.2)  พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสอน ให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในช้ันเรียนที่เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษาแรกของทุกช้ันปี 
   1.3)  ให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดต้ังงบอุดหนุนสถานศึกษาเพ่ือการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
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   2.1)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยอบรมครู
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   2.2)  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาสโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาของ
ท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ 
   2.3)  สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน โดยนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
   2.4)  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีกรรมการจากชุมชนเป็นกรรมการร่วม และให้สถานศึกษาของ
เทศบาลเป็นศูนย์บริการชุมชนของเทศบาล 
   2.5)  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
เป็นผู้กําหนดแนวทางการวัดผลการเรียนตามหลักสูตรได้เอง และต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผล และเพ่ือ
ใช้วางแผนพัฒนาร่วมกันได้ในทุกระดับ 
  4.  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เป็นเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาค
บังคับเด็กด้อยโอกาส การพัฒนาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรียนกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริม
เด็กและเยาวชน การกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวันแก่นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต่างๆ 
โดยแหล่งที่มาของงบประมาณเพ่ือการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยาได้จากแหล่งเงิน ดังน้ี 
  1)  เงินรายได้ของเทศบาลและเมืองพัทยา 
  2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาจากรัฐบาลตามแผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย แผนงานจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  สําหรับการบริหารงบประมาณของเทศบาลท่ีมีโรงเรียนในสังกัด พบว่า 
  1)  การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษามากกว่า
10% เมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาลซ่ึงการจัดสรรงบประมาณดําเนินการโดยคณะผู้บริหารเทศบาล
มากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรด้วยการให้เงินอุดหนุนเป็นก้อน (จัดสรรให้เป็นรายโครงการ) และ
การจัดสรรให้เป็นรายการ เช่น จัดสรรให้ตามรายการค่าใช้จ่าย 
  2)  การระดมและการควบคุมการใช้ทรัพยากร พบว่า เทศบาลมีการจัดหาทรัพยากร
ทางการศึกษาจากแหล่งอ่ืน นอกเหนืองบประมาณ โดยขอการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน การจัด
กิจกรรม 
 
  ส่วนการบริหารทั่วไป เทศบาลมีการดําเนินงาน ดังน้ี 
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  1)  วิสัยทัศน์และนโยบายการศึกษา เทศบาลส่วนใหญ่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ให้
จัดการศึกษาทุกระบบให้ประชาชนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากที่สุด และส่วนใหญ่
ตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพสาระของ
นโยบายด้านการศึกษา ครอบคลุมภารกิจทุกด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย การสนับสนุน
กีฬา และสุขภาพ รวมท้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีนายกเทศมนตรีให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก และเทศบาลมีโครงการกิจกรรมที่รองรับนโยบายในทุก
ด้าน 
  2)  การดําเนินนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติเทศบาลส่วนใหญ่มีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา เช่น แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจําปีมากที่สุด รองลงมา คือ มีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสม
ตามลําดับ และเทศบาลท่ีให้ข้อมูลประมาณครึ่งหน่ึงมีการจัดทําแผนเชิงรุกทางการศึกษา 
  3)  การวางแผนการจัดการศึกษา ผู้ร่วมวางแผนการศึกษาเป็นผู้บริหารโรงเรียน คณะ
เทศมนตรีครูและผู้ปกครองในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่ เป็นการสร้าง
ความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมชาติการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และให้บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเทศบาล
ที่ให้ข้อมูลประมาณครึ่งหน่ึงมีการบูรณาการแผนกลยุทธ์ กับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ของเทศบาล 
  4)  การได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เทศบาลได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด รองลงมาคือ กระทรวง
สาธารณสุของค์กรชุมชน และหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเรื่องที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนมีความหลากหลาย และครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน สําหรับหน่วยงาน/
องค์กรที่เทศบาลเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน มีทั้งชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานราชการหน่วยงาน
การศึกษาในท้องที่ โดยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การจัดกิจกรรมวิชาการ รวมถึงงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์เป็นต้น ทั้งน้ีงานที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การช่วยสอนอาชีพการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดทําแผนในการพัฒนาการศึกษาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
  5)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาและการประเมิน เทศบาลร้อยละ 72 
มีการวางระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา และร้อยละ 61 มีการวางระบบ
เทคโนโลยีอ่ืนเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา สําหรับการประเมินโครงการทางการศึกษาดําเนินการโดย
แต่งต้ังคณะกรรมการภายในเป็นผู้ประเมินมากที่สุดส่วนการช้ีแจงผลการดําเนินงาน มีทั้งรายงานต่อ
คณะเทศมนตรีและรายงานต่อสาธารณะโดยลายลักษณ์อักษร 
  5.  การบริหารสถานศึกษา 
  สําหรับงานบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้จําแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 
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ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไป โดยกําหนดหน้าที่ของ
สถานศึกษาไว้ ดังน้ี 
  1)  งานวิชาการ ประกอบด้วย 
   1.1)  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด และต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   1.2)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติ ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา
และทุกสถานที่ 
   1.3)  การประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและนํา
ผลการประเมินผู้เรียนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
   1.4)  การจัดทําสาระหลักสูตร  ในส่วนที่เก่ียวกับปัญหาในชุมชนและนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา 
   1.5)  ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   1.6)  ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
   1.7) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
   1.8) สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี 
   1.9)  ให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2)  งานงบประมาณ สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารงบประมาณของตนเอง และมี
อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
  3)  งานบุคคล มีอํานาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
  4)  งานบริหารทั่วไป มีอํานาจในการบริหารงานทั่วไป 
  2.4.3  สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, หน้า 35-42) สภาพการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการ ดังน้ี 
   1.  จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีสถานศึกษาในสังกัดและจํานวน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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   ในปีการศึกษา 2549 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 
164 แห่ง จําแนกเป็นเทศบาล 156 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 3 แห่ง โดยเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เปิดสอนถึงระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัย
เกื้อการุณย์) สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีจํานวน 981 แห่ง ส่วนใหญ่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาและเร่ิมมีการ
ขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเทศบาลที่ เ ปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐม และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 
   นอกจากน้ี มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเอง 2,774 ศูนย์ และที่รับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา และ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 14,326  ศูนย์ รวมท้ังสิ้น 17,100 ศูนย์ โดยมี
จํานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมจํานวน 750,563 คน 
   2.  จํานวนนักเรียน 
   จํานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จํานวน 597,259 คน ในปีการศึกษา 2540 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 699,582 คน ในปีการศึกษา 
2543 เพ่ิมขึ้นเป็น 733,306 คน ในปีการศึกษา 2546 และเพ่ิมขึ้นเป็น 759,822 คน ในปีการศึกษา 
2549 
   3.  คุณภาพการศึกษา 
   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวมระดับประเทศกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา) พบว่า สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดีสูงกว่าค่าเฉล่ียร้อยละของสถานศึกษาในภาพรวมท้ัง
ประเทศ (เกณฑ์ระดับดี หมายถึง ค่าเฉล่ีย ของผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐานมากกว่า 2.50 และไม่
มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง) 
 
  2.4.4  ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  เสริมศักด์ิ พงษ์พานิช (ม.ป.ป., หน้า 54) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพขึ้นอยู่
กับปัจจัย 1) ความเจริญและรายได้ที่สามารถจัดเก็บในพ้ืนที่ 2) ความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนที่ และ 
3) ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังสอดคล้องกับ กระทรวงมหาดไทย (2544, หน้า 
84) การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษาพิจารณาจากลักษณะและการแบ่งกลุ่มขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดไว้ในแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 
15 ปี (พ.ศ.2545-2559) ของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
   1.  ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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    1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว ดําเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ตาม
ความต้องการของประชาชน 
    2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา ดําเนินการจัดบริการ
ทางการศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามความเหมาะสม ความพร้อม และความต้องการของท้องถิ่น ทั้งน้ี 
ภายใต้การประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
   2.  การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    1)  กลุ่มความพร้อมสูง ควรดําเนินภารกิจการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา 
นันทนาการ และบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2)  กลุ่มความพร้อมปานกลาง ควรดําเนินภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา) การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ กิจกรรมเด็ก เยาวชน 
การกีฬา นันทนาการ และบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3)  กลุ่มความพร้อมตํ่า  ควรดําเนินภารกิจส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ และบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งตาม
กฎกระทรวง ข้อ 2 กําหนดให้มีเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 
    1)  เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
     (ก)  ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 
     (ข)  แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆท่ีเหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบ
การศึกษา 
     (ค)  วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 
     (ง)  การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา 
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     (จ)  ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 
     (ฉ)  ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  เง่ือนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
     (ก)  การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา 
     (ข)  การกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา 
     (ค)  การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา 
     (ง)  การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     (จ)  การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา 
   เง่ือนไขประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังน้ี 
   1.)  เง่ือนไขบังคับก่อนการประเมินความพร้อม 
   การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาจะต้องมีรายได้ รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐ (ไม่รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ไม่รวมปีงบประมาณปัจจุบัน) เพียงพอที่จะใช้
จัดการศึกษาได้สัมฤทธ์ิผล โดยถือระดับรายได้และลักษณะการจัดการศึกษา ตามที่กําหนดไว้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา 
   2)  เง่ือนไขบังคับหลังผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
    2.1)  การกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ควรกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
    2.2)  การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพ และมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ 
    2.3)  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่เสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ และมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของคณะกรรมการให้คํานึงถึงหลักการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
    2.4)  การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วัฒนา มโนจิตร (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาปรากฏว่า การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน สําหรับปัญหาการบริหารงาน พบว่า หลักสูตร
ที่ใช้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
 สมกิต บุญยะโพธิ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 11 ด้าน และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน เมื่อแยกพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน สถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 5 ด้าน 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้ง 3 ขนาด  โดยภาพรวมแตกต่าง  ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกัน 8 ด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ถ้าเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดกลาง 7 ด้าน สถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดใหญ่ 4 ด้าน แต่การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ไม่แตกต่าง  
 นงนภัส แก้ววงศ์ดี (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของศูนย์
โรงเรียนวัดท้องฝาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านการ
วางแผนมีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอนในแต่
ละช่วงช้ัน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการ
เรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแหล่งการเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดทําแผนการเรียนรู้ การกําหนดวิธีการในการจัดช้ันเรียน ขั้นตอนในการ
จัดครูเข้าสอนแบบช่วงช้ัน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การกําหนดความรับผิดชอบในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การกําหนดบทบาทของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียน การกําหนด
วิธีการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนํา มีการพัฒนา
ครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการ
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เรียนรู้ การส่งเสริมให้บุคลากรในการจัดช้ันเรียน การส่งเสริมในการจัดครูเข้าสอน การส่งเสริมในการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา การส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน การพัฒนาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมการ
จัดแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินผลการจัดช้ันเรียน การประเมินผลการจัดครูเข้าสอน การประเมินผลการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา การตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน การประเมินผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การตรวจสอบการจัดแหล่ง
เรียนรู้ 
 วไลพร ภูตะมี (2548, หน้า 79–88) ได้ทําการวิจัย พบว่า แผนบูรณาการประสบการณ์
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมตามแผน
บูรณาการประสบการณ์เรียนรู้หลังจากการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ณัฐพงศ์ พุดหล้า (2549 หน้า, 159-164) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมืองมหาสารคาม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 การดําเนินงานจัดการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปและด้านวิชาการตามลําดับ 
 สุภาพร สารประดิษฐ์ (2549, หน้า 89-92) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการจัด
ประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า การจัดประสบการณ์ของครูสอนมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
รู้และการทํางานร่วมกันโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอน โดยเสริม
จุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุง
ตนเอง วางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักความต้องการของนักเรียนท้องถิ่นใช้สื่อ
หลากหลายที่ส่งเสริมทุกด้านอย่างต่อเน่ืองด้วยเครื่องมือและวิธีเหมาะสม 
 วันชัย พงสุพันธ์ , ศิริ ถีอาสนา และสมบัติ ฤทธิเดช (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีระดับปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปัญหาของการ
บริหารงานวิชาการพบว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลและประเมินผลตาม
สาระการเรียนรู้ที่ทําการสอนประจําช้ันเรียน ทําการสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและความถนัดของตนเอง 
ขาดงบประมาณที่จะมาสนับสนุนงานวิชาการและขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ขาดสื่อการสอนท่ีทันสมัย ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเป็นผู้นําทางวิชาการให้ความสําคัญต่อ
งานวิชาการน้อยเกินไป บุคลากรที่ทําการสอนขาดความกระตือรือร้นในการทําความเข้าใจหลักสูตร
ใหม่ และขาดเทคนิคในการสอนที่ทันสมัย ส่วนข้อเสนอแนะพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอจัดการอบรม
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เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา เพ่ือครูจะใช้เป็นแนวทางในการวัดประเมินผล
แก่ผู้เรียน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอที่จะบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพ และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมใน
การหางบประมาณมาสนับสนุนงานวิชาการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน มีการจัดอบรมด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 ไทรี (Tyree, 1986, pp. 11-82) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะของผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอายุ 3-5 ปี ในด้านพัฒนาการทางภาษา อารมณ์ สังคม และการเคลื่อนไหวร่างกาย พบว่า 
ผู้ปกครองที่ได้รับความรู้จะส่งผลดีต่อวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กมากกว่าเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้รับ
ความรู้ การศึกษาครั้งน้ี ใช้วิธีการแบ่งประเภททักษะของผู้ปกครองด้วยวิธีการของบลูม (Bloom) คือ 
ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย อันเป็นรากฐานในการกําหนดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
 แพนทีไลดส์ (Pantelides, 1991, p. 678) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า ไม่มีองค์ประกอบ
ใดของพฤติกรรมความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 ดูมัส (Dumas , 1991 อ้างถึงใน ธีรภัทร์ เจริญดี, 2542 หน้า 35) ได้ทําการวิจัยเก่ียวการสอน
ภาษาธรรมชาติกับการทํางานร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
พบว่า ถึงแม้ว่าระดับการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและระดับการปฏิบัติของผู้ปกครองจะช่วยให้เด็กมี
ความสามารถในการอ่านที่เพ่ิมขึ้น แต่การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลักสูตรการเรียน
การสอนประสบความสําเร็จได้ 
 ลิซ และ สต๊อปกา (Lerch and Stopka, 2001, pp. 98-105) ได้ทําการวิจัย พบว่า เด็กที่มี
ความสามารถในการอ่านหนังสือได้ดี มีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ของระบบสมองกับพัฒนาการ การ
อ่านได้คล่องเป็นเด็กที่มีท่านอน คือ แขนสัมพันธ์กับการหันของศีรษะ แต่ในทางตรงกันข้ามสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่ตํ่า มือและแขนไม่สัมพันธ์กับการพลิกหันของศีรษะ 
 ชิฟเฟลไบน์ และคณะ (Schiefelbein and others, 2003, pp. 96-100) ได้ทําการศึกษา
วิจัย พบว่า วิธีที่ทําให้ผู้บริหารประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศลาติน
อเมริกา มีดังนี้ คือ จัดให้มีโครงการอบรมครูในการผลิตสื่อการสอน 1 สัปดาห์/ปี ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาโดยรับการอบรมเสริม มีนโยบายส่งเสริมครูที่ดี มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆและให้รางวัล และส่งเสริมครูที่ได้รับการพัฒนา ยกย่องผ่านการประเมิน 
 
2.6  บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา  
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 สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เป็นกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย กลุ่มการศึกษาจํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด มีจํานวนทั้งหมด 140 โรงเรียน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2556 หน้า 21-298) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย  
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง 
 2. เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) 2,440 แห่ง 
 3. องค์การบริหารส่วนตําบล 5,335 แห่ง 
 4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) 
 วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 การจัดการศึกษาท้องถิ ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 1.  จัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  จัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ 
 4.  จัดส่งเสริมกีฬานันทนาการกิจกรรมเยาวชน 
 5.  การดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 การจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและภารกิจด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 
 3. เพ่ือพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย 
สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
และให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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 4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาท้องถิ่นดําเนินการตามความต้องการและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
การสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพและ
ความสามารถของท้องถิ่น 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกําลังกาย และฝึกฝนกีฬา 
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของกีฬา นันทนาการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางที่ถูก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 6. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การ
ประกอบอาชีพให้มีงานทํา ไม่เป็นภาระของสังคม 
 7. เพ่ือบํารุงการศาสนาและอนุรักษ์ บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรค
หน่ึง และการสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 
           การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย่อมได้รับความคุ่มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๐ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุขการศึกษา และ
วัฒนธรรม  ดังต่อไปน้ี 
 1. คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนําไปสู่สุข
ภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและ
การจัดบริการสาธารณสุข  โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจริยธรรม  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
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คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ  
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การบริหารงานวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงานวิชาการตาม
ความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางสําหรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งได้มีการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม
ด้านวิชาการในด้านต่างๆ (สกศ. 2551) ดังน้ี 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 สําหรับการบริหารด้านวิชาการของเทศบาล (สกศ.2551) มีดังน้ี 
 1. การจัดทําแผนงานและแนวปฏิบัติสนับสนุนด้านวิชาการ เทศบาลดําเนินการโดยมีการ
จัดทําแผนงานและโครงการวิชาการมากที่สุด รองลงมาคือการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ การกําหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายในการวางแผน และการประเมินแผนงานเป็นระยะ 
เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ฐานข้อมูลนักเรียน และผลการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล เป็นต้น 
 2. การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่สถานศึกษา พบว่า เทศบาลที่มีโรงเรียนใน
สังกัดให้การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากที่สุด โดยการจัดอบรมครูและผู้บริหาร การ
สนับสนุนงบประมาณ และการส่งบุคลากรของสํานัก/กองการศึกษาไปพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษา การให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สนับสนุนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันสําหรับหลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณากับการแก้ปัญหาสังคม
ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นปัญหายาเสพติด เอดส์ ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ปัญหาเด็กยากจนเร่ร่อนและปัญหาอาชญากรรมวัยรุ่น ส่วนการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 
พบว่า เทศบาลสนับสนุนโดยจัดหาอุปกรณ์/การฝึกอบรมครูมากที่สุด รวมท้ังสนับสนุนให้โรงเรียนใช้
เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิคในการเรียนการสอนมากท่ีสุด นอกจากน้ียังเช่ือมโยงการศึกษากับการ
ประกอบอาชีพ โดยจัดหาวิทยากรอบรมมากที่สุด 
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 จากการที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการศึกษาท้องถิ่นยังพบปัญหาด้านวิชาการของเทศบาลที่
มีโรงเรียนในสังกัด พบว่า ขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล รองลงมาได้แก่ การ
ขาดการนิเทศโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอและขาดการนําผลการนิเทศโรงเรียนมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้จากการดําเนินการจัดทํา (ร่าง)ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาอุปสรรคในด้านวิชาการ มีดังน้ี 
 1) อปท.มีความแตกต่างกันในศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ความสามารถในการหารายได้ทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอปท.ทําได้ไม่เท่าเทียมกัน 
 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการเป็นผู้นําการใช้หลักสูตร 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตร และขาดทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3) ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม 
รวมทั้งครูขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 4) ขาดแคลนศึกษานิเทศก์ ขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง ขาดการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และขาดการนําผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาทางด้านการบริหารงานวิชาการเป็นปัญหาที่
ค่อนข้างที่สําคัญสําหรับการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็ก โดยเน้นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เริ ่มต้น และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับ 
ปฐมวัยเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากเด็กระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
อายุระหว่าง 3-6 ปีเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายท่ีต้องเจริญเติบโตให้
เต็มที่ตามวัยและมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ตลอดจนการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ พัฒนาการทางด้านสังคมที่
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือปฏิบัตตนให้เหมาะสมกับวัย
รวมถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการคิด การรับรู้ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
เจตคติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ียังพบปัญหาด้านวิชาการของเทศบาลที่มีโรงเรียนในสังกัด 
พบว่า ขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล รองลงมาได้แก่ การขาดการนิเทศ
โรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอและขาดการนําผลการนิเทศโรงเรีนมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
2.7  สรุป 
 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 สรุปได้
ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักและเก่ียวข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดหมายให้
ไปสู่การมีคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากงานวิชาการจะประกอบไปด้วย 1) การ
วางแผนงานด้านวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4) การ
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวัดผลและประเมินผล 6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 7) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของงาน
วิชาการเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ - สังคม และสติปัญญา ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ดังน้ันการบริหารงานวิชาการจึงส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
ดังน้ันพัฒนาการของเด็กจะดีน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงมีส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนาการของเด็กปฐวัย ประกอบด้วย 
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านสติปัญญา และ 3) พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ เพราะ
เมื่อเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 และ 3) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการดําเนินการวิจัยได้
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 3.1  วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 3.2  ระเบียบวิธีการวิจัย 
  3.2.1  การออกแบการวิจัย 
  3.2.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ 
 3.7  สรุป 
 
3.1  วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1.1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ 
กฎระเบียบปัญหาในการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ตลอดจนผลงานที่เก่ียวข้อง ขอคําแนะนํา
และความเห็นชอบในการจัดทําโครงร่างวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆให้สมบูรณ์และจัดทําโครงร่างวิจัย 
 3.1.2  การดําเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้น เพ่ือนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
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ตัวอย่างที่กําหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย แล้วนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.3  การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทําร่างรายงานการวิจัยนําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
3.2  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 
 3.2.1  การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบของการ
วิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียวตรวจสอบสภาพตามที่เป็นจริง โดยไม่มีการทดลอง (the one 
shot, non-experimental case study) 
 

3.2.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา และประสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่ง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับงานวิชาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
  2.1  ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ( totx ) ตามขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 
(2546, หน้า 3) ดังน้ี 
   2.1.1  การวางแผนงานด้านวิชาการ ( 1x ) 
   2.1.2  การจัดการเรียนการสอน ( 2x ) 
   2.1.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) 
   2.1.4  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 4x ) 
   2.1.5  การวัดผลและประเมนิผล ( 5x ) 
   2.1.6  การวิจยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 6x ) 
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   2.1.7  การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ ( 7x ) 
   2.1.8  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) 
  2.2  ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งตรง
ตามแนวความคิดของ ไวท์และมิค โคลแมน (White and Coleman, 2000) ดังน้ี  
   2.2.1  พัฒนาการด้านร่างกาย (physical development) ( 1Y ) 
   2.2.2  พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development) ( 2Y ) 
   2.2.3  พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ (Social-Emotional development) ( 3Y ) 
 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.3.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มการศึกษาจํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งหมด 122 โรงเรียน 
 3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
เปิดตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608) เพ่ือทําการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 97 โรงเรียน ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ดังน้ี 
  1.  ผู้วิจัยได้กําหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608) จากสถานศึกษาในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 97 โรงเรียน 
  2.  ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามจังหวัด แล้ว
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
  3.  เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้การจับฉลาก 
  4.  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 
97 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 97 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 
2 คน จํานวน 194 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 388 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
     กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 

จังหวัด ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้อํานวยการ/

รองผู้อํานวยการ
(1 คน)

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 
(1 คน) 

ครูผูส้อน
ระดับปฐมวัย

(2 คน)
รวม 

นนทบุรี 53 42 42 42 84 168
ปทุมธานี 22 17 17 17 34 68

พระนครศรีอยุธยา 21 17 17 17 34 68
สระบุรี 26 21 21 21 42 84
รวม 122 97 97 97 194 388

 
3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังน้ี 
   ตอนที่  1  เ ป็นแบบสอบถามข้อมูล เ ก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่ง จํานวน 6 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผู้วิจัย
ได้นําแนวทางในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) โดยสอบถามเก่ียวกับ 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 
3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวัดผลและประเมินผล 6) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 8) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ C .Stephen, 
White and Mick Coleman ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close ended Question) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ธ 
(Likert’s five rating scale) โดยสอบถามเก่ียวกับ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย (physical 
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development) 2) พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development) 3) พัฒนาการด้าน
สังคม–อารมณ์ (Social-Emotional development) 
   ในตอนที่ 2 และ 3 ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scales) ของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) และได้กําหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนัก
เป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

   ระดับ 5  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก         
                 ที่สุด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

   ระดับ 4  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก  
         มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
   ระดับ 3  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ 
         ปานกลาง มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับ 2  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับน้อย  
         มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

   ระดับ 1  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ   
         น้อยที่สุด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง จากหนังสือ 
ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เพ่ือใช้สร้างข้อกระทงคําถาม 
  ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วนําแบบสอบถามที่ได้นํามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งข้อคําถามที่ได้จะมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
 การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อคําถามดังน้ี 
    ให้คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    ให้คะแนน 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
    ให้คะแนน -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
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  ขั้นตอนที่ 3  นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try - out) 
กับประชากรผู้ให้ข้อมูลในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 8 แห่ง โดยเป็นผู้ให้ข้อมูล จํานวน 
32 คน โดยดําเนินการเก็บด้วยตนเอง 
  ขั้นตอนที่ 4  นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา นํามาคํานวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α–coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.981 
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
  3.5.1  ผู้วิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามสําหรับ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทําวิจัยจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.5.2  ผู้วิจัยดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม โดยการจัดส่งข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล
ของแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จํานวน 388 ฉบับ ได้รับข้อมูลแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.78 
  3.5.3  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มา นํามาดําเนินการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จํานวน 90 ชุด 360 ฉบับ 
  3.5.4  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ไปทําการวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัยต่อไป 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 
  เมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดกลับคืนมา ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมารวบรวมและจัดทําข้อมูล 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  3.6.1  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ 
  3.6.2  นําแบบสอบถามมาจัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถาม 
  3.6.3  ลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถามแล้วนําไปคํานวณค่าสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6.4  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
  เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและข้อคําถามที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ดํารงตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา และประสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่ง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  2.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการและระดับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  การพิจารณาขอบเขตค่านํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เพ่ือ
ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของ
คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล โดยนําค่าเฉล่ียที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best, 1970, p. 190) รายละเอียดดังน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ใน 
              ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.50–4.49  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ใน 
              ระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.50–3.49  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ใน 
              ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.50–2.49  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ใน 
              ระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00–1.49  หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ใน 
              ระดับน้อยที่สุด 
  3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่คํานวณได้
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544, หน้า 316) 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่  .90 ขึ้นไป  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .71 -.90  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .30 -.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .01 -.29 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .00  หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  4.  วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 
3.7  สรุป 
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 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เรื่อง การบริหารงาน
วิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 3) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จํานวน 97 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยโรงเรียนละ 4 คน 
คือ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 97 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 
1 คน จํานวน 97 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 194 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 388 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม โดยการจัดส่ง
ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป
ให้ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 97 คน หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 97 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 194 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 388 คน และได้กลับคืนมา 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.78 ในการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลและนําเสนอโดยใช้รูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 4.1  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 4.3  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 4.4  ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 4.5  ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 4.6  สรุป 
 
4.1  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             n = 360 

 สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 56 
304 

15.56 
84.44

 รวม 360 100.00
2. อายุ 
        ไม่เกิน 30 ปี 28   7.78
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        31 – 40 ปี 110 30.55
ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ
        41 – 50 ปี
        51 ปี ขึ้นไป 

105 
117 

29.17
32.50

 รวม 360 100.00
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
        ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        สูงกว่าปริญญาโท 

3 
176 
176 
5 

0.83 
48.89 
48.89 
1.39

 รวม 360 100.00
4. ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา 
        ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 
        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
        ผู้สอน 

 
 

90 
90 
180 

25.00 
25.00 
50.00

 รวม 360 100.00
5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
        ไม่เกิน 5 ปี 
        6–10 ปี 
        11–15 ปี 
        16-20 ปี 
        21–25 ปี 
        26 ปี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

70 
101 
53 
41 
38 
57 

19.44 
28.06 
14.72 
11.39 
10.56 
15.83

 รวม 360 100.00
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 304 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.44 เป็นเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป 
จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยที่สุด จํานวน 28 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 7.78  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.89 และมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83  
ส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ในตําแหน่งผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ น้อยที่สุด จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง 6–10 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 
และมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง 21–25 ปี น้อยที่สุด จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 
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4.2  ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดย 
   ภาพรวมและรายด้าน 
             n = 360 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. ระดับ
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
2. การจัดการเรียนการสอน   
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
5. การวัดผลและประเมินผล 
6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

4.29 
4.19 
4.35 
4.22 
4.31 
4.09 
3.93 
4.27 

0.80 
0.69 
0.64 
0.65 
0.64 
0.70 
0.82 
0.68 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก

รวม 4.21 0.70 มาก
  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X=4.21 , S.D.=0.70 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X= 4.35 , S.D.=0.64 ) การวัดผล 
และประเมินผล ( X = 4.31 , S.D.=0.64 ) การวางแผนงานด้านวิชาการ ( X= 4.29 , S.D.=0.80 ) การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( X= 4.27 , S.D.=0.68 ) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( X =4.22 , S.D.=0.65 ) การจัดการเรียนการสอน  ( X=4.19 , S.D.=0.69 ) การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( X= 4.09 , S.D.=0.70 ) และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ( X=3.93 , S.D.=0.82 ) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการ 
     วางแผนงานด้านวิชาการ 
             n = 360 

การวางแผนงานด้านวิชาการ X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษามีการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูล
และ กํากับดูแล นิเทศ และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ 
2 .  แผนงานทาง วิชาการ ทุกอย่าง ไ ด้รับความเ ห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.20 
 

4.37 

0.69 
 

0.66 

มาก
 

มาก 

รวม 4.29 0.80 มาก
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.29 , S.D.=0.80 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ แผนงานทางวิชาการทุกอย่างได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X= 4.37 , S.D.=0.66 ) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูลและ กํากับดูแล นิเทศ และติดตาม
เก่ียวกับงานวิชาการ ( X= 4.20 , S.D.=0.69 ) 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการ
     จัดการเรียนการสอน  
             n = 360 

การจัดการเรียนการสอน X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3. ผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระ 
6. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและ
ช่วยเหลือ ผู้พิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ

4.53 
4.40 

 
4.20 
3.90 

 
4.10 

 
4.01 

0.59 
0.60 

 
0.66 
0.84 

 
0.75 

 
0.73 

มากที่สุด
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.19 0.69 มาก
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.19 , S.D.=0.69 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.53 , S.D.=0.59 ) รองลงมา อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ได้แก่ ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ( X=4.40, S.D.=0.60 ) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( X=3.90, S.D.=0.84 )  
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการ
     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             n = 360 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง
2. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. สถานศึกษาเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความเป็น
สากล 
4. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การสอนและอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษาก่อนนําไปใช้ 
6. สถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและรายงานผล 

4.46 
4.47 

 
 

4.30 
 
 

4.26 
 

4.43 
 

4.20 

0.66 
0.60 

 
 
0.69 

 
 

0.64 
 

0.60 
 

0.67 
 

มาก
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.35 0.64 มาก
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.35 , S.D.=0.64 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ( X= 4.47 , S.D.=0.60 ) รองลงมา สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นของตนเอง ( X= 4.46 , S.D.=0.66 )  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษา 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผล ( X= 4.20 , S.D.=0.67 ) 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนา 
          กระบวนการเรียนรู้ 
             n = 360 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษาจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

4.15 0.66 
 

มาก
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บุคคล 
2. สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ 4.16 

 
0.63 มาก

ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ X  S.D. ระดับ

สถานการณ์จริง และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและการ
แก้ปัญหา 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ือง 
4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สถานศึกษาสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
6. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
เพ่ือรว่มกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

 
4.24 

 
 
4.31 

 
 

4.21 
 

4.25 

  
 
0.63 

 
 

0.64 
 
 

0.68 
 
0.66 

 

   
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.22 0.65 มาก
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.22 , S.D.=0.65 ) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( X= 4.31 , S.D.=0.64 ) รองลงมา สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ( X= 4.25 , S.D.=0.66 )  และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( X= 4.15 , S.D.=0.66 ) 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวัดผล  

       และประเมินผล 
             n = 360 

การวัดผลและประเมินผล X  S.D. ระดับ
1.  สถานศึกษากํ าหนดระเ บียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบาย 
ระดับประเทศ 
2. สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม 
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 
5. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผลเพ่ือใช้
ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

4.33 
 
 

4.36 
 

4.42 
4.26 

 
4.22 

 

0.65 
 
 

0.64 
 

0.63 
0.65 

 
0.64 

 

มาก
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 

รวม 4.31 0.64   มาก
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.31 , S.D.=0.64 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ( X= 4.42 , S.D.=0.63 ) รองลงมา สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ( X= 4.36 , S.D.=0.64 ) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ( X= 4.22 , S.D.=0.64 ) 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัย 
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             n = 360 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา X  S.D. ระดับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดนโยบาย  และแนวทางการใช้การวิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทํางานของ
ผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้
เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสําคัญ ทํา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตน
สนใจ 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4. สถานศึกษารวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนําผลการวิจัยมาใช้
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4.20 
 
 

4.13 
 
 
 
 

4.03 
4.01 

0.69 
 
 

0.71 
 
 
 
 

0.72 
0.70 

มาก
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
มาก 

 

รวม 4.09 0.70   มาก
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.09 , S.D.=0.70 ) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ผู้บริหารสถานศึกษา
กําหนดนโยบาย และแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ทํางานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา ( X= 4.20 , S.D.=0.69 ) รองลงมาผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูและผู้ เรียนให้มีความรู้ เ ก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นสําคัญ ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา 
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ ( X= 4.13 , S.D.=0.71 ) 
และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สถานศึกษารวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนําผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( X= 4.01 , S.D.=0.70 ) 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนา 
      และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
             n = 360 

การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษาจัดระบบเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มุม
หนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center  
สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่
และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ 
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้ เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศ 

4.15 
 
 

3.96 
 
 
 
 

3.82 
 
 
 
 

4.20 
 
 

3.53 

0.72 
 
 

0.82 
 
 
 
 

0.81 
 
 
 
 

0.70 
 
 

1.07 

มาก
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.93 0.82 มาก
  
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X=3.93 , S.D.=0.82 ) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ( X= 4.20 , S.D.=0.70 ) รองลงมา สถานศึกษา
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( X= 4.15 , S.D.=0.72 )   และข้อที่มี
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ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้ เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่างประเทศ 
( X=3.53 , S.D.=1.07 ) 
 
 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนา 
        ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
             n = 360 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา X  S.D. ระดับ
1. สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการ
บริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์
เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2. สถานศึกษาจัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  
( แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ) 
3. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสร้างระบบการทํางานที่เข้มแข็งเน้น
การมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง ( Deming 
Cycle ) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 
4. สถานศึกษาตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
5. สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
6. สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และ
สรุปรายงานประจํา ปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

4.09 
 
 
 

4.41 
 

4.24 
 
 
 

4.15 
 
 

4.40 
 

4.39 
 

0.70 
 
 
 

0.62 
 

0.68 
 
 
 

0.68 
 
 

0.66 
 

0.69 
 

มาก
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.27   0.68    มาก
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.27 , S.D.=0.68 ) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
สถานศึกษาจัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ) 
( X= 4.41 , S.D.=0.62 ) รองลงมา สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
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มาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( X= 4.40 , S.D.=0.66 )  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสาระสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ( X= 4.09 , S.D.=0.70 ) 
 
 
4.3  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรม 
   ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 

 
ตารางที่ 4.11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา โดยภาพรวม 

         และรายด้าน 
             n = 360 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย X  S.D. ระดับ
1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
3. พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ 

4.37 
4.21 
4.30 

0.64 
0.66 
0.64 

มาก
มาก 
มาก

รวม 4.29 0.65 มาก
  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.29 , S.D.=0.65 ) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดั ง น้ี  พัฒนากา ร ด้ านร่ า ง ก าย  ( X= 4.37 , S.D.=0.64 )  พัฒนากา ร ด้ านสั ง คม–อารม ณ์ 
( X= 4.30 , S.D.=0.64 ) และพัฒนาการด้านสติปัญญา ( X= 4.21 , S.D.=0.66 ) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพัฒนาการด้านร่างกาย 
             n = 360 

พัฒนาการด้านร่างกาย X  S.D. ระดับ
1. เด็กมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะได้สัดส่วนตามเกณฑ์อายุ
2. เด็กรู้จักวิธีการล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกวิธี 
3. เด็กยอมรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
4. เด็กบอกความต้องการของตนเองเมื่อขับถ่ายได้ 
5. เด็กสามารถเล่นและทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง 
6. เด็กมีความสนใจและสนุกกับการออกกําลังกาย 
7. เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ 
8. เด็กปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย 
9. เด็กสามารถเดินบนกระดานทรงตัวโดยใช้แขนช่วยทรงตัวได้

4.35 
4.41 
4.34 
4.35 
4.27 
4.58 
4.45 
4.35 
4.32 

0.57 
0.65 
0.64 
0.60 
0.66 
0.57 
0.63 
0.67 
0.69 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก
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10. เด็กสามารถที่จะกระโดด ขึ้น–ลงอยู่กับที่ได้
11. เด็กสามารถเดินสลับเท้าขึ้นบันไดได้โดยใช้มือจับราว 
12. เด็กสามารถเล่นโยนรับลูกบอล โดยใช้แขนทั้งสองข้างช่วยได้ 
13. เด็กสามารถสร้างงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง 
14. เด็กสามารถต่อบล็อกและร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได้ 5-6 ลูกได้ 
15. เด็กสามารถใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดกระดาษขาดจากกันได้

4.40 
4.39 
4.32 
4.36 
4.43 
4.24 

0.66 
0.60 
0.65 
0.60 
0.65 
0.68 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก

ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
พัฒนาการด้านร่างกาย X  S.D. ระดับ

16. เด็กสามารถใช้กล้ามเน้ือมือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ 4.41 0.65 มาก
รวม 4.37 0.64 มาก

 
 จากตารางที่  4.12 พบว่ า พัฒนาการด้ านร่ างกายโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก 
( X= 4.37 , S.D.=0.64 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี เด็กมีความสนใจและสนุกกับการออกกําลังกาย มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากท่ีสุด ( X= 4.58 , S.D.=0.57 ) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ในการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ ( X= 4.45 , S.D.=0.63 ) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ เด็กสามารถใช้
กรรไกรขนาดเล็กตัดกระดาษขาดจากกันได้ ( X= 4.24 , S.D.=0.68 ) 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพัฒนาการด้านสติปัญญา 
             n = 360 

พัฒนาการด้านสติปัญญา X  S.D. ระดับ
1. เด็กสามารถจําแนกสิ่งต่างๆ ตามสีรูปร่างและ ขนาด ได้
2. เด็กสามารถเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ ได้ 
3. เด็กสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ 2-3 เหตุการณ์ 
4. เด็กสามารถบอกตําแหน่ง/ทิศทางของสิ่งต่างๆ ได้ 
5. เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 
6. เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆ อย่างง่ายๆ ได้ 
7. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
8. เด็กสามารถเลือกทํางานศิลปะต่างๆ ตามความคิดของตนเองได้ 
9. เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 
10. เด็กรู้จักตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
11. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จักแสวงหาคําตอบได้ด้วย
วิธีหลากหลาย 

4.35 
4.33 
4.20 
4.21 
4.23 

 
4.40 
4.14 
4.20 
4.14 

 
4.15 
4.11 

0.65 
0.65 
0.71 
0.70 
0.67 

 
0.64 
0.63 
0.64 
0.66 

 
0.69 
0.67 

 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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12.  เ ด็กสามารถเชื่ อมโยงความรู้ และทักษะต่างๆ  มาใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
13. เด็กสามารถขีดเขียนเส้นอย่างอิสระและถ่ายทอดความคิดผ่าน
ทางช้ินงานได้ตามความสนใจของตนเอง 
14. เด็กรู้จักการใช้คําถามอะไร ทําไม ที่ไหน อย่างไร 
15. เด็กสามารถเลือกหนังสือที่ตนสนใจและให้ผู้อ่ืนอ่านให้ฟัง

4.13 
 

4.23 
 

4.24 
4.16 

0.64 
 

0.67 
 

0.65 
0.66 

มาก
 

มาก 
 

มาก 
มาก

รวม 4.21 0.66 มาก
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า พัฒนาการด้านสติปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.21 , S.D.=0.66 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆ อย่างง่ายๆ ได้ ( X= 4.40 , S.D.=0.64 ) 
รองลงมา เด็กสามารถจําแนกสิ่งต่างๆ ตามสีรูปร่างและ ขนาด ได้ ( X= 4.35 , S.D.=0.65 ) และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จักแสวงหาคําตอบได้ด้วยวิธีหลากหลาย 
( X= 4.11 , S.D.=0.67 ) 
 
ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ 
             n = 360 

พัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ X  S.D. ระดับ
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1. เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัยและ
สถานการณ์ 
2. เด็กมีความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3. เด็กมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
4. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและ
ผู้อ่ืน 
5. เด็กมีความเมตตากรุณา รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน 
6. เด็กรู้จักประหยัด อดออม และรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
7. เ ด็กแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ 
8. เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
9. เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ เช่น  
ทิ้งขยะถูกที่ เปิด–ปิด นํ้าหลังการใช้ทุกครั้งและไม่ทําลายสาธารณ
สมบัติ 
10. เด็กมีสัมมาคารวะและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
11. เด็กรู้จักการเล่นและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
12. เด็กสามารถปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น  
การเคารพกฎระเบียบของสังคม การรับการฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.36 
 

4.34 
4.18 
4.22 

 
4.30 
4.18 
4.39 

 
4.42 
4.25 

 
 

4.25 
4.38 
4.34 
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0.63 
0.69 
0.66 

 
0.67 
0.65 
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0.63 
0.63 
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0.62 
0.62 
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มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 

รวม 4.30 0.64 มาก
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X= 4.30 , S.D.=0.64 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ( X= 4.42 , S.D.=0.63 ) 
รองลงมา เด็กแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ ( X= 4.39 , S.D.=0.61 ) 
และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ เด็กรู้จักประหยัด อดออม และรักษาสิ่ งของที่ ใ ช้ร่วมกัน 
( X= 4.18 , S.D.=0.65 ) 
 
4.4  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ 

 พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 
 ท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1  
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 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เป็นการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation coefficient) ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ  

        สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 การ

วางแผน
งาน
ด้าน

วิชาการ 
( 1x ) 

การจัด
การเรียน
การสอน 
( 2x ) 

การพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษา 
( 3x ) 

การพัฒนา
กระบวนการ

เรียนรู้ 
( 4x ) 

การวัดผล  
และ

ประเมินผล
( 5x ) 

การวิจัย
เพ่ือ

พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

( 6x ) 

การ
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
ให้มี
แหล่ง
เรียนรู้ 
( 7x ) 

การ
พัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
และ

มาตรฐาน
การศึกษา 

( 8x ) 

ภาพรวม
( totx ) 

ภาพรวม
( totY ) 

( 1x ) 1    
( 2x ) .635** 1   
( 3x ) .636** .722** 1  
( 4x ) .514** .742** .681** 1  
( 5x ) .694** .686** .741** .706** 1  
( 6x ) .578** .712** .712** .747** .691** 1  
( 7x ) .565** .712** .621** .655** .640** .710** 1  
( 8x ) .673** .765** .754** .720** .793** .744** .766** 1 
( totx ) .707** .877** .862** .864** .865** .864** .831** .920** 1
( totY ) .518** .645** .631** .639** .643** .626** .617** .691** .740** 1

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานวิชาการ ( totx ) มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( totY ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ( r =.740**) ในทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการทุก
ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .518 - 
.691 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( totY ) 
มากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) 
( r =.691** ) อันดับที่สอง คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( 2x ) ( r =.645** ) อันดับที่สาม คือ 
ด้านการวัดผลและประเมินผล ( 5x ) ( r =.643** ) อันดับที่สี่ คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 



107 
 

( 4x ) ( r =.639**) อันดับที่ห้า คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) ( r =.631** ) อันดับที่
หก คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 6x ) ( r =.626**) อันดับที่เจ็ด คือ ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( 7x ) ( r =.617** ) และการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
1 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยน้อยที่สุด อันดับที่แปด คือ ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ ( 1x ) ( r =.518** ) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง ( 1x ) - ( 8x ) มีค่าอยู่ระหว่าง .518** - .691** ถือว่ามี
ความสัมพันธ์กันสูงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Multicollinearity  จึงจะต้องมีการทดสอบ collinearity 
โดยพิจารณาจากค่า Tolerance  และ Variance Inflation Factor (VIF) ในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  Tolerance และ Variance inflation factor : VIF ของตัวแปรการบริหารงาน 

วิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในรายด้าน สังกัดกรม          
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  

การบริหารงานวิชาการ Collinearity Statistic
Tolerance VIF

การวางแผนงานด้านวิชาการ ( 1x ) .439 2.279
การจัดการเรียนการสอน  ( 2x ) .289 3.462
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) .322 3.107
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 4x ) .314 3.183
การวัดผลและประเมินผล ( 5x ) .275 3.632
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 6x ) .308 3.245
การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ ( 7x ) .348 2.870
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) .214 4.672
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่า Variance inflation factor (VIF) หากมีค่าต้ังแต่ 5.3 ขึ้นไป
จะสร้างปัญหาต่อ Regression model ได้ จากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Variance inflation factor 
(VIF) ของการบริหารงานวิชาการทุกด้าน มีค่าไม่เกิน 5.3 ส่วนค่า Tolerance มีเกณฑ์ต้องมากกว่า .19  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548, หน้า 40-41 อ้างถึงในลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 277-228) 
พบว่า ค่า Tolerance ของการบริหารงานวิชาการทุกด้านมีค่ามากกว่า .19 แสดงให้เห็นว่า การ
บริหารงานวิชาการทุกด้าน ( 1x ) - ( 8x ) มีความสัมพันธ์กันไม่สูงพอที่จะทําให้เกิดปัญหา Collinearity 
ผู้วิจัยจึงทําให้การทดสอบ regression เป็นลําดับต่อไป  
 

4.5  ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษา 
ท้องถ่ินท่ี 1 
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การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  
 จากสมมติฐานของการวิจัย คือ การบริหารงานวิชาการอย่างน้อยหน่ึงด้านส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
โดยมีกรอบแนวคิดเบ้ืองต้นดังภาพที่ 4.1 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการ 
   เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 

 การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผู้วิจัยทําการทดลองโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือพิจารณา
ตามตัวแปรที่เข้าสมการตามลําดับความสําคัญ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.17 

 
ตารางที่ 4.17  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ 

         พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม ( totY ) 

การวางแผนงานด้านวิชาการ (X1) 

การจัดการเรียนการสอน (X2) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X3) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X4) 

การวัดผลและประเมินผล (X5) 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา (X8)

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ( totY )
- พัฒนาการด้านร่างกาย (Y1) 
- พัฒนาการด้านสติปัญญา (Y2) 
- พัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์ (Y3)

การบริหารงานวิชาการ (X)

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X6) 

การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ (X7) 
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แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig
Regression 46.629 4 11.657 103.815** .000
Residual 39.863 355 .112  

Total 86.492 359  
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคณู (Multiple R) .734 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) .539 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) .534 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .335 
 
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.322 .154 8.573 .000
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) .252 .059 .299 4.287 .000

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 4x ) .190 .050 .214 3.834 .000
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3x ) .160 .053 .173 3.012 .003
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( 7x ) .106 .043 .141 2.443 .015
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 4x )การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( 7x ) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .734 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากับ 
.539 หมายความว่า การบริหารงานวิชาการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 ในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( 4x ) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ( 7x ) อธิบายความแปรปรวนของพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( totY ) ได้ร้อยละ 53.9 ประสิทธิภาพใน
การทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) .534 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) .335 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังน้ี  
 สมการคะแนนดิบ tot

^
y  = 1.322 + .252 ( 8x )+ .190 ( 4x )+ .160 ( 3x )+ .106 ( 7x ) 
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 สมการคะแนนมาตรฐาน yZ
  = .299 (

8XZ )+ .214 (
4XZ )+ .173 (

3XZ )+ .141 (
7XZ ) 

 
4.6  สรุป 
 
 จากการวิเคระห์สามารถแสดงเป็นตารางภาพเก่ียวกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) ของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
ดังรายละเอียดภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายถึง  ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  หมายถึง  อิทธิพลของตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอย 
 
ภาพที่ 4.2  สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ 

    เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 

 จากภาพที่ 4.2 สรุปผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยเรียงลําดับ
ค่าสัมประสิทธ์การทํานายจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( 8x ) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 4x ) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3x ) และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( 7x ) สามารถ
ทํานาย พัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวม ( totY ) ได้ร้อยละ 53.9 ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังน้ี 
 สมการคะแนนดิบ tot

^
y  = 1.322 + .252 ( 8x )+ .190 ( 4x )+ .160 ( 3x )+ .106 ( 7x ) 

 สมการคะแนนมาตรฐาน yZ
  = .299 (

8XZ )+ .214 (
4XZ )+ .173 (

3XZ )+ .141 (
7XZ ) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X3) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X4) 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ (X7) 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา (X8) 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Ytot) 

.173 

.214 

.141 

.299 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษางานวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 2) เพ่ือศึกษา
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
3) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 การวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งประกอบไป
ด้วย กลุ่มการศึกษา จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จํานวน 
90 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ โรงเรียนละ 
1 คน จํานวน 90 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 90 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 180 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 360 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ ตอนท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 สรุปผลได้
ดังน้ี 
 1.  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จํานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44 เป็นเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 
อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51 ขึ้นไป จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  ระดับการศึกษาสูงสุด
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 และระดับปริญญาโท 
จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
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วิชาการ จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งส่วนใหญ่ทํางาน 6–10 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 28.06  
 2.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุก ๆ ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามลําดับ 
 3.  พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกๆ ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม–
อารมณ์ และพัฒนาการด้านสติปัญญา ตามลําดับ 
 4.  การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานาย ได้ร้อยละ 53.9 โดยภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการท่ี
ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 1.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากงานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสําคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วม
ในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ซึ่งงานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็น
หลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทํา
หน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านการวาง
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จุดมุ่งหมาย การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและอ่ืนๆ เพ่ือให้้สอดคล้องและเหมาะสม
กับผู้เรียนตามสภาพท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของปฐมวัยค่อนข้าง
แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาระดับอ่ืนๆ ตรงที่ไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นเน้ือหาวิชา ไม่ใช่หลักสูตรเน้น
ประสบการณ์ ไม่ใช่หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาหรือสมรรถนะ แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการของ
เด็ก โดยมีอายุและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียนเป็นกรอบในการพัฒนาสาระและประสบการณ์ 
ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจึงมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ เยาวภา เตชะคุปต์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ ่งหลักสูตรปฐมวัยเป็นหลักสูตรที ่เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธรรมชาติเด็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่จัด
ให้เด็กปฐมวัยที่ควรเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา และแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระ 
นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึง สายแก้ว (2554) ได้กล่าวว่า การดําเนินงานร่วมกันใน
ขั้นตอนของการวางแผน โดยการจัดทําแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ควรจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกช้ันเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แอน สุขะจิระ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพการบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้บริหารมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และผู้บริหาร
และครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์ และจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นงลักษณ์ ศรีษะนาราช (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา อําเภอวัฒนา จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
สภาพจริงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน โดยภาพรวมและด้านการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มี
กรอบแนวทางหรือทิศทางของการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีรายละเอียดของคุณลักษณะพึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประจําวัน และการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย กล่าวไว้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการนํามาปรับเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 2.  พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์ และพัฒนาการด้านสติปัญญา ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยน้ันมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสมองของเด็กได้รับ
การสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงน้ีจะเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้ และ
การพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถ
เรียกกลับคืนมาได้ เพราะว่าการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วง
ปฐมวัยเท่านั้น ซึ ่งพัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบด้วยพัฒนาการ 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม–อารมณ์ จากนโยบายและยุทธศาสตร์
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” 
คือ เด็กต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือตํ่ากว่า 6 ปี การจัดการการศึกษานั้นได้
แบ่งเป็น 3 รูป แบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
การจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้
อย่างรวดเร็วที่สุด ดังน้ันจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือจะ
ได้เป็นรากฐานที่สําคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จนัทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยจะดําเนินได้สําเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาที่จะต้องบริหารจัดการ
และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่ควรจะนําแนวทางต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และจะต้องเป็นผู้นํานโยบายการศึกษาของรัฐไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
การบริหารวิชาการจึงเป็นงานหลักสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเคร่ืองมือวัดความสําเร็จ
และความสามารถของผู้บริหาร การบริหารวิชาการในระดับปฐมวัยน้ัน มีความแตกต่างจากการ
บริหารวิชาการในระดับการศึกษาอ่ืน คือ ในการบริหารวิชาการในระดับสูงขึ้นไปจะมุ่งเน้นในเรื่อง
เนื้อหาสาระทางวิชาการแต่สําหรับเด็กปฐมวัยน้ีมุ่งพัฒนาการและเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราศี ทองสวัสด์ิ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยมี
ความสําคัญในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์เพราะการจัดการศึกษาระดับน้ีเป็นการปูพ้ืนฐานชีวิตให้กับ
เด็ก โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้เจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่รูปแบบของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คือ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญามิได้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้เน้ือหาวิชาแต่
ต้องการให้พัฒนาการรับรู้และประสาทสัมผัสพัฒนา การสื่อสารโดยการฟัง พูด พัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีการตัดสินใจ ได้ถูกต้อง รู้จักคิดวางแผนในการทํากิจกรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีความรัก ช่ืนชอบ และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติและมีคุณธรรม
จริยธรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระเบียบ เช่ียวชาญ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีผู้บริหารมี
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจ การบริหารงานด้านวิชาการเป็
นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถเป็นพ้ืนฐานที่ดีและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับสูงต่
อไป และทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
 3.  การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้ การบริหารงานวิชาการ
ด้านที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
1 คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องดําเนินไปอย่างประสานสอดรับ
กันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6) กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 จึง
นํามาตรฐานการศึกษา มาเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียง สําหรับส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 1) ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เด็กปฐมวัย เกิดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546, หน้า 1) สอดคล้องกับ 
ไทรี (Tyree, 1986, pp. 11-82) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในด้านพัฒนาการทางภาษา อารมณ์ สังคม และการเคลื่อนไหวร่างกาย พบว่า ผู้ปกครอง
ที่ได้รับความรู้จะส่งผลดีต่อวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กมากกว่าเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้รับความรู้  จึง
เป็นไปตามที่หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540  ได้กําหนดปรัชญาการจัดการศึกษา และ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพ้ืนฐานที่สนองความต้องการของเด็กที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความ
เข้าใจ และความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลต่อเน่ืองไปพร้อมๆ กันทุกด้านประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้จะเป็นประสบการณ์
ตรงที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดยอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อไป (กรม
วิชาการ, 2540, หน้า 12) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 แต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์กัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงาน
วิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางสําหรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งได้มีการดําเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 64) ซึ่งสอดคล้อง
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กับ ไกรเลิศ โพธ์ินอก (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นหัวใจของการ
บริหารโรงเรียนและเป็นงานที่สําคัญย่ิง เพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญา ความนึกคิดของ
ผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม การบริหารงานวิชาการจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครู 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่ทําให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา คือ การจัดกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี พัฒนาการของผู้เรียนและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน สอดคล้องกับ นงนภัส แก้ววงศ์ดี (2548, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่เขต 4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าด้านการวางแผนมีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการ
เรียนรู้ การจัดหาส่ือการเรียนการสอน  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแหล่งการเรียนรู้  การ
กําหนดวิธีการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการในการจัดหาแหล่งเรียนรู้  การพัฒนาในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดแหล่งเรียนรู้ 
 แม้ว ่าผลการวิเคราะห์จะพบว่า  การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยภาพรวมและบางด้านเท่าน้ัน มิได้หมายความว่า การบริหารงานวิชาการแต่ละ
ด้านจะไม่มีส่วนส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ของการบริหารงานวิชาการ
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม และมีความสัมพันธ์
ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ันการบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวม ก็คือ การรวมการบริหารงานวิชาการในแต่ละด้านเข้าไว้ด้วยกัน จึงไม่ควรละความสนใจ
การใช้การบริหารงานวิชาการในด้านอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้องออกไป 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังน้ี 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  จากการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนต่างมุ่งเน้นงานวิชาการ  ซึ่งงานวิชาการถือเป็น
หัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา จึงทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังน้ัน ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดระบบเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มุมหนังสือ
ในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังยังส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของ
ผู้เรียนด้านสติปัญญาให้สูงขึ้น 
 2.  จากการวิจัย พบว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควร
สนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการกําหนดการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังน้ัน 
ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ฝึกให้
เด็กรู้จักตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จักแสวงหา
คําตอบได้ด้วยวิธีหลากหลาย มีการเช่ือมโยงความรู้และทักษะต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ
เลือกหนังสือที่ตนสนใจโดยให้ผู้อ่ืนอ่านให้ฟัง ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กให้สูงขึ้น
และถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 3.  การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา จึง
แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาน้ันให้ความสําคัญด้านการบริหารงาน และพัฒนางานด้านวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
 ดังน้ัน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรตระหนักและให้ความสําคัญเก่ียวกับ
งานด้านวิชาการเป็นสิ่งสําคัญ โดยเน้นการบริหารงานในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และ
ด้านสังคม–อารมณ์ รวมไปถึงผู้บริหารควรส่งเสริมการบริหารงานในด้านการวางแผนงานวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลและการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ได้แพร่หลายออกไป
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และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการวิจัยดังน้ี 
 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความต้องการของสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
 2.  ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 3.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 4.  ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าเดิมและได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่าการใช้แบบสอบถามอย่างเดียว 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  (   )  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อที ่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
                        (   )   ชาย                                       (   ) หญิง 
 

2. อายุ 
                        (   )   ไม่เกิน  30 ปี 
                        (   )   31 - 40  ปี 
                        (   )   41 - 50  ปี 
                        (   )  51  ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                        (   )  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี
                        (   )  ปริญญาตร ี
                        (   )  ปริญญาโท 
                        (   )  สูงกว่าปริญญาโท 
 

4. ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา 
                        (   )   ผู้อํานวยการ/ รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
                        (   )   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                        (   )   ครูผู้สอน 

5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
                        (   )   ไม่เกิน 5 ปี 
                        (   )    6 - 10 ปี 
                        (   )   11 -15 ปี 
                        (   )   16 - 20 ปี 
                        (   )   21 - 25 ปี 
                        (   )   26  ปี ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2  การบริหารงานวิชาการ  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ งานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1 

 
1 

การวางแผนงานด้านวิชาการ
สถานศึกษามีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล  
และกํากับดูแล นิเทศ และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ

   

2 แผนงานทางวิชาการทุกอย่างได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   

 
3 

การจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

   

4 ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

   

5 ผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู ้    
6 ผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
   

7 สถานศึกษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทกุกลุ่ม
สาระ 

   

8 สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและ
ช่วยเหลือ ผู้พิการ  ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ

   

 
9 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง

   

10 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

   

11 สถานศึกษาเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความเป็น
สากล 

   

12 สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การสอนและอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน

   

13 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษาก่อนนําไปใช้ 
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ข้อ งานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
 
14 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา
สถานศึกษา นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  และรายงานผล

   

 
15 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

   

16 สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์จริง และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
การแก้ปัญหา 

   

17 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

   

18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   

19 สถานศึกษาสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้

   

20 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการ
ประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   

 
21 

การวัดผลและประเมินผล  
สถานศึกษากําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ 

   

22 สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

   

23 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้    
24 สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

ที่หลากหลาย 
   

25 สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล  ประเมินผลเพ่ือ
ใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
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เรียนการสอน 

ข้อ งานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
 
26 

การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดนโยบาย  และแนวทางการใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทํางาน
ของผู้เรียน  ครู  และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา

   

27 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้
เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสําคัญ 
ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ  และการเรียนรู้ใน
ปัญหาที่ตนสนใจ 

   

28 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย    
29 สถานศึกษารวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสนับสนุนให้ครูนําผลการวิจัยมา
ใช้เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

   

 
30 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้  
ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

   

31 สถานศึกษาจัดระบบเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องมัลติมีเดีย  
ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ศูนย์วิชาการ  ศูนย์วิทยบริการ  
Resource  Center สวนสุขภาพ  สวนวรรณคดี  สวนหนังสือ  
สวนธรรมะ เป็นต้น 

   

32 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา  ของตนเอง  เช่น  จัดเส้นทาง/
แผนที่และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน  
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

   

33 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ  กํากับ  
ติดตาม  ประเมิน  และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

   



142 
 
  



143 
 

ข้อ งานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
34 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ 
     

 
 
35 

การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการ
บริหารที่ เ อ้ือต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

     

36 สถานศึกษาจัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

     

37 สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสร้างระบบการทํางานที่เข้มแข็ง
เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming  Cycle) หรือ ที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

     

38 สถานศึกษาตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดย
ดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม 

     

39 สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

     

40 สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และ
สรุปรายงานประจําปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
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ตอนท่ี  3 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
คําชี้แจงโปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดับพัฒนาการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับพฒันาการ

5 4 3 2 1
 
1 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
เด็กมีนํ้าหนัก ส่วนสูงและเสน้รอบศีรษะได้สัดส่วนตามเกณฑ์อายุ

    

2 เด็กรู้จักวิธีการล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกวิธี     
3 เด็กยอมรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย     
4 เด็กบอกความต้องการของตนเองเมื่อขับถ่ายได้     
5 เด็กสามารถเล่นและทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง     
6 เด็กมีความสนใจและสนุกกับการออกกําลังกาย     
7 เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้     
8 เด็กปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย     
9 เด็กสามารถเดินบนกระดานทรงตัวโดยใช้แขนช่วยทรงตัวได้     
10 เด็กสามารถที่จะกระโดด ขึ้น – ลงอยู่กับที่ได้     
11 เด็กสามารถเดินสลับเท้าขึ้นบันไดได้โดยใช้มือจับราว     
12 เด็กสามารถเล่นโยนรับลูกบอล โดยใช้แขนทั้งสองข้างช่วยได้     
13 เด็กสามารถสร้างงานศิลปะอย่างง่ายๆได้ด้วยตนเอง     
14 เด็กสามารถต่อบล็อกและร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได้ 5-6 ลูกได้     
15 เด็กสามารถใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดกระดาษขาดจากกันได้     
16 เด็กสามารถใช้กล้ามเน้ือมือและตาประสานสัมพันธ์กันได้     
 
17 

พัฒนาการด้านสติปญัญา 
เด็กสามารถจําแนกสิ่งต่างๆ ตามสีรูปร่างและ ขนาด ได้

    

18 เด็กสามารถเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ ได้     
19 เด็กสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ 2-3 เหตุการณ์     
20 เด็กสามารถบอกตําแหน่ง /ทิศทางของสิ่งต่างๆ ได้     
21 เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ 
    

22 เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆ อย่างง่ายๆ ได้     
23 เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย     
24 เด็กสามารถเลอืกทํางานศิลปะต่างๆ ตามความคิดของตนเองได้     
25 เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ 
    



145 
 

26 เด็กรู้จักตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น     

ข้อ พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับพฒันาการ 

5 4 3 2 1 
27 เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้จักแสวงหาคําตอบได้ด้วย

วิธีหลากหลาย 
     

28 เ ด็กสามารถเ ช่ือมโยงความ รู้และทักษะต่างๆ  มาใ ช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

     

29 เด็กสามารถขีดเขียนเส้นอย่างอิสระและถ่ายทอดความคิดผ่าน
ทางช้ินงานได้ตามความสนใจของตนเอง

     

30 เด็กรู้จักการใช้คําถามอะไร ทําไม ที่ไหน อย่างไร      
31 เด็กสามารถเลือกหนังสือที่ตนสนใจและให้ผู้อ่ืนอ่านให้ฟัง      
 
32 

พัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์
เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัยและ
สถานการณ ์

     

33 เด็กมีความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน      
34 เด็กมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ      
35 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเอง

และผู้อ่ืน
     

36 เด็กมีความเมตตากรุณา รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน      
37 เด็กรู้จักประหยัด อดออม และรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน      
38 เด็กแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ 
     

39 เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง      
40 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ เช่น 

ทิ้งขยะถูกที่ เปิด–ปิดนํ้าหลังการใช้ทุกครั้ง และไม่ทําลาย  
สาธารณสมบัติ 

     

41 เด็กมีสัมมาคารวะและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย      
42 เด็กรู้จักการเล่นและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
43 เด็กสามารถปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เช่น การเคารพกฎระเบียบของสังคม การรับการฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน การรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เรื่อง : การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 
------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 
 ท้องถิ่น กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่  1 

ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การบริหารงานวิชาการ

การวางแผนงานด้านวิชาการ 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ข้อที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 

ข้อที่ 9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การบริหารงานวิชาการ

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 

ข้อที่ 13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

ข้อที่ 15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การวัดผล  ประเมินผล 

ข้อที่ 21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อที่ 26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การบริหารงานวิชาการ

การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อที่ 28 +1 0 +1 2 .67 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 29 +1 0 +1 2 .67 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

ข้อที่ 30 +1 0 +1 2 .67 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 31 +1 0 +1 2 .67 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 32 +1 0 +1 2 .67 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ข้อที่ 35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 39 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 40 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 
 ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
 

ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านร่างกาย 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านสติปญัญา 

ข้อที่ 17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 28 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 29 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 30 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 31 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

พัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์ 

ข้อที่ 32 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

 R  
R

IOC=
N
  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์ 

ข้อที่ 34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 39 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 40 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 41 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 42 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

ข้อที่ 43 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

 
 

 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) 
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Reliabitliy 
Scale : ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 32 100.0
  Excluded(a) 0 .0
  Total 32 100.0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.981 88

 

 
 

Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1 362.59 1343.023 .504 .981
x2 362.31 1343.899 .473 .981
x3 362.16 1346.523 .577 .981
x4 362.28 1337.047 .741 .981
x5 362.53 1346.386 .593 .981
x6 362.88 1351.274 .388 .981
x7 362.50 1346.968 .520 .981
x8 362.78 1348.693 .435 .981
x9 362.13 1352.113 .391 .981
x10 362.16 1354.717 .436 .981
x11 362.47 1352.386 .523 .981
x12 362.31 1354.351 .419 .981
x13 362.22 1348.757 .655 .981
x14 362.41 1353.217 .530 .981
x15 362.47 1340.193 .755 .981
x16 362.50 1334.710 .770 .981
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x17 362.41 1344.184 .581 .981
x18 362.38 1341.145 .683 .981
x19 362.47 1331.612 .763 .981
x20 362.44 1335.093 .730 .981
x21 362.28 1335.757 .769 .981
x22 362.22 1347.596 .612 .981
x23 362.22 1346.241 .645 .981
x24 362.25 1340.774 .713 .981
x25 362.38 1342.177 .660 .981
x26 362.47 1343.225 .582 .981
x27 362.47 1338.451 .677 .981
x28 362.88 1338.500 .663 .981
x29 362.75 1332.645 .748 .981
x30 362.59 1330.443 .763 .981
x31 362.78 1335.854 .671 .981
x32 362.91 1334.023 .695 .981
x33 362.53 1337.547 .731 .981
x34 363.47 1352.257 .216 .982
x35 362.59 1340.636 .657 .981
x36 362.38 1344.113 .754 .981
x37 362.53 1340.709 .796 .981
x38 362.53 1337.805 .788 .981
x39 362.22 1340.241 .720 .981
x40 362.22 1343.854 .640 .981
y1 362.25 1350.452 .615 .981
y2 362.25 1341.097 .607 .981
y3 362.28 1344.725 .695 .981
y4 362.31 1341.641 .709 .981
y5 362.28 1344.080 .645 .981
y6 362.00 1353.032 .563 .981
y7 362.16 1339.426 .735 .981
y8 362.25 1335.935 .707 .981
y9 362.41 1333.991 .739 .981
y10 362.25 1340.839 .712 .981
y11 362.38 1340.694 .693 .981
y12 362.25 1338.645 .702 .981
y13 362.13 1335.403 .825 .981
y14 362.19 1336.028 .750 .981
y15 362.41 1334.507 .729 .981
y16 362.28 1332.015 .742 .981
y17 362.19 1339.899 .725 .981
y18 362.22 1342.370 .739 .981
y19 362.38 1335.726 .695 .981
y20 362.44 1337.093 .691 .981
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y21 362.47 1344.902 .715 .981

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y22 362.16 1339.362 .808 .981
y23 362.44 1342.770 .676 .981
y24 362.41 1335.539 .821 .981
y25 362.44 1343.286 .732 .981
y26 362.47 1329.160 .810 .981
y27 362.56 1334.641 .758 .981
y28 362.47 1331.999 .807 .981
y29 362.28 1334.918 .786 .981
y30 362.38 1340.629 .694 .981
y31 362.47 1341.676 .720 .981
y32 362.19 1340.093 .721 .981
y33 362.31 1340.351 .679 .981
y34 362.47 1336.128 .678 .981
y35 362.41 1337.217 .676 .981
y36 362.34 1338.749 .723 .981
y37 362.44 1340.964 .660 .981
y38 362.16 1342.007 .743 .981
y39 362.13 1345.403 .662 .981
y40 362.41 1343.281 .649 .981
y41 362.34 1345.588 .698 .981
y42 362.19 1335.190 .830 .981
y43 362.16 1347.426 .686 .981

 
 

 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

367.40 1446.248 38.030 88

 

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 97 โรงเรียน 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด
1 โรงเรียนวัดตึก เมืองนนทบุรี นนทบุรี 
2 โรงเรียนอนุบาลไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 
3 โรงเรียนวัดแคนอก เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4 โรงเรียนวัดแคใน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
5 โรงเรียนวัดแดง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
6 โรงเรียนวัดบางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
7 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
8 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
9 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกร เมืองนนทบุรี นนทบุรี
10 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
12 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
13 โรงเรียนวัดบางบัวทอง ปากเกล็ด นนทบุรี 
14 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ปากเกร็ด นนทบุร ี

15 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม ปากเกร็ด นนทบุร ี

16 โรงเรียนผาสุกมณีจักร ปากเกร็ด นนทบุร ี

17 โรงเรียนวัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุร ี

18 โรงเรียนวัดบ่อ ปากเกร็ด นนทบุร ี

19 โรงเรียนวัดสลักเหนือ ปากเกร็ด นนทบุรี
20 โรงเรียนซอและห์ศึกษา บางบัวทอง นนทบุรี
21 โรงเรียนวัดมะเด่ือ บางบัวทอง นนทบุร ี

22 โรงเรียนสุหรายลากค้อน บางบัวทอง นนทบุร ี

23 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บางบัวทอง นนทบุร ี

24 โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม บางบัวทอง นนทบุร ี

25 โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางบัวทอง นนทบุร ี

26 โรงเรียนบางคูลัด บางบัวทอง นนทบุรี 
27 โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์ บางบัวทอง นนทบุรี 
28 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุร ี

29 โรงเรียนวัดสามนอก บางกรวย นนทบุร ี

30 โรงเรียนวัดสัก บางกรวย นนทบุร ี

31 โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดสิงห์ บางกรวย นนทบุร ี

32 โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดสุนทรธรรมิการาม บางกรวย นนทบุร ี
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ลําดับ ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด
33 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางกรวย นนทบุรี
34 โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดโคนอน บางกรวย นนทบุรี
35 โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดส้มเกลี้ยง บางกรวย นนทบุรี
36 โรงเรียนวัดชลอ บางกรวย นนทบุรี
37 โรงเรียนวัดเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 
38 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด บางใหญ่ นนทบุรี 
39 โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ นนทบุรี
40 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน บางใหญ่ นนทบุรี
41 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ นนทบุรี
42 โรงเรียนวัดสโมสร ไทรน้อย นนทบุรี 
43 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
45 โรงเรียนดวงกมล ธัญบุรี ปทุมธานี
46 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสิมทร)์ ธัญบุรี ปทุมธานี
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ธัญบุรี ปทุมธานี
48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงย่ีโถ 1 ธัญบุรี ปทุมธานี
49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1 ธัญบุรี ปทุมธานี
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2 ธัญบุรี ปทุมธานี
51 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
52 โรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
53 โรงเรียนอนุบาล 2 ลําลูกกา ปทุมธานี
54 โรงเรียนอนุบาล 3 ลําลูกกา ปทุมธานี
55 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ลําลูกกา ปทุมธานี
56 โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ลําลูกกา ปทุมธานี
57 โรงเรียนวัดป่าง้ิว สามโคก ปทุมธานี
58 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
60 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

61 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

62 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

63 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

64 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

65 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

66 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับ ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด
67 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

68 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

69 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

70 โรงเรียนเทศบาลวัดแค ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

71 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

72 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

74 โรงเรียนเสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา 

75 โรงเรียนวัดป่าคา (เจริญวิทยา) บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

76 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 

77 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี
78 โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุ เมืองสระบุรี สระบุรี
79 โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เมืองสระบุรี สระบุรี
80 โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคบูา เมืองสระบุรี สระบุรี
81 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เมือง สระบุรี
82 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี เมือง สระบุร ี

83 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรรีัตนาราม เมือง สระบุร ี

84 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เมือง สระบุร ี

85 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม เมือง สระบุร ี

86 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บํารุง หนองแค สระบุร ี

87 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร หนองแค สระบุร ี

88 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล หนองแค สระบุร ี

89 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ หนองแค สระบุร ี

90 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง หนองแค สระบุร ี

91 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหินกอง หนองแค สระบุร ี

92 โรงเรียนวัดหนองปลากระด่ี หนองแค สระบุร ี

93 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย สระบุรี 
94 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา แก่งคอย สระบุรี 
95 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาล แก่งคอย สระบุรี 
96 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุร ี

97 โรงเรียนหรเทพ บ้านหมอ สระบุร ี
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ประวัติโดยย่อของผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาววรรณนิสา   แพทย์กระโทก 
 
วัน เดือน ปี เกิด   15 มิถุนายน  2520 
 
ภูมิลําเนา   20/535  หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม   

กรุงเทพมหานคร 10220 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน   96  หมู ่4 ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมืองนครปฐม   

จังหวัดนครปฐม 73000 
 
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2532  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2535  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนประเทืองทิพย์  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

พ.ศ. 2543  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต 
เอกการศึกษาปฐมวัย  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 
ประวัติการทํางาน  ครูอันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ ่
    (นครราษฎร์วิทยาคาร)  จังหวัดนครปฐม 
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