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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูปฐมวัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นครูผู้
ปฏิบัติการสอนในระดับช้ันปฐมวัย ในระดับช้ันอนุบาล 1–ช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 234 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (μ= 
3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้             
(μ= 3.20) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ (μ= 2.89)  
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน  
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน             
ในภาพรวมมีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย แตกต่างกัน โดยโรงเรียนที่มี
ขนาดกลาง ครูมีส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ตามลําดับ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน โดยครูในโรงเรียน
ขนาดกลาง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านสื่อเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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มากกว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามลําดับ ส่วนด้านการนิเทศ ครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก มีส่วนร่วมในการบริหารมากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลําดับ  
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  
1) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 2) ควรจัดให้มีการ
อบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูปฐมวัย และ 3) ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําสื่อ
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study, compare, and study a guideline to promote a 
participation in academic administration of kindergarten teacher at schools under the 
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 classified by school size. 
Population used in this research was teachers teaching at the kindergarten level 1 to 
2 of the 1st semester in the educational year of 2553 at schools under the Saraburi 
Primary Educational Service Area Office 2 totally 234 cases. Tool used in this research 
was a questionnaire. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation. 
 The research was found as follows: 
 A participation in academic administration of kindergarten teachers at 
schools under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 in overall was at 
a moderate level (μ=3.04). Considering in each aspect, it was found that learning 
experience aspect had the highest average (μ=3.20) and observation aspect had the 
lowest average (μ=2.89).  
 Results of comparison in a participation in academic administration of 
kindergarten teachers at schools under the Saraburi Primary Educational Service Area 
Office 2 classified by school size, in overall a participation in academic administration 
of kindergarten teachers was different. Teacher at school with medium size 
participated much more than teacher at school with small size and teacher at school 
with large size respectively. Considering by each aspect, it was found that teacher 
participated in academic administration differently. Teacher at school with medium 
size participated in academic administration in learning experience aspect, evaluation 
and measurement aspect, media for learning development aspect, curriculum 
aspect, and research for learning development aspect much more than teacher at 
school with small size and teacher at school with large size respectively.  
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 Recommendations for a guideline to promote a participation in academic 
administration of kindergarten teachers at schools under the Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2 to participate in academic administration at the fist 
3 order were to organize a training course on a research for learning development for 
kindergarten learner, to organize a training course on a curriculum development for 
kindergarten teacher, and organize a workshop on producing media for learning 
development for kindergarten  learner. 
 
คําสําคญั 
 การมีส่วนร่วม  การบริหารงานวิชาการ  ปฐมวัย 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนาในหลายระดับ คือ ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทุกระดับมีความสําคัญสําหรับเด็ก โดยมีนักการศึกษา
ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโดยกล่าวว่า เด็กวัยก่อน 6 ขวบ เป็นวัยทอง 
ของชีวิต หากต้องการให้พลเมืองเป็นแบบไหน ก็จะต้องปูพ้ืนฐานให้ที่ก่อน 6 ขวบน้ี การจะรอ             
การพัฒนาที่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาก็จะสายเกินไป (ราศี  ทองสวัสด์ิ, 
2542) ซึ่งนับว่าการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์เพราะการจัดการศึกษา
ระดับน้ีเป็นการปูพ้ืนฐานชีวิตให้กับเด็ก โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้เจริญเติบโตและพัฒนา
ไปสู่รูปแบบของการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
มิได้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้เน้ือหาวิชาแต่ต้องการให้พัฒนาการรับรู้และประสาทสัมผัสพัฒนา               
การสื่อสารโดยการฟัง พูด พัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีการตัดสินใจ           
ได้ถูกต้อง รู้จักคิดวางแผนในการทํากิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และ
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรัก ช่ืนชอบ และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามของชาติ และมีคุณธรรมจริยธรรม (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์,  2545) โดยหลักการจัด
การศึกษายังยึดหลักสําคัญ คือ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่า “ผู้เรียน
สําคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2544)  
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะประสบผลสําเร็จได้น้ัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการ 
และวิธีการดําเนินการของแต่ละโรงเรียนที่จะนําหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ได้
อย่างไร การบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา บัญชา  อ๋ึงสกุล (2542) 
และอนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ (2544) กล่าวสอดคล้องกันว่า การบริหารในปัจจุบันหรือจะเรียกว่า          
การบริหารสมัยใหม่จึงได้นําแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ด้วยการบริหารและตัดสินใจ โดยยึดหลัก              
ด้านจิตใจของการทํางานเพ่ือที่จะได้ทั้งมือ หัวใจ และความคิด โดยการให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม             
ในการบริหาร การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหารจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกเก่ียวข้องผูกพันกับงานหรือองค์การ ความรู้สึกเก่ียวข้องผูกพันน้ี หากได้มีการตัดสินใจ
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ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดร่วมกันแล้วจะเป็นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรือสิ่งที่ตกลงใจร่วมกัน               
ซึ่งสอดคล้องกับธร  สุนทรายุทธ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารจะทํางานคนเดียวไม่ได้ จะต้องทํางาน
เป็นกลุ่ม ดังน้ันการวินิจฉัยสั่งการควรให้บุคคลได้รับรู้และเข้าใจด้วย หากผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส          
ร่วมในการตัดสินใจบางอย่างแล้ว จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในความสําคัญของผู้ปฏิบัติงานเองว่า              
ตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เป็นการลดความไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย นอกจากน้ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  
มาตรา 39 กําหนดไว้ชัดเจนให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จากนัยแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของ
การศึกษาโดยความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ในการสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา  
สมาชิกของสังคมหรือผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  
 ที่ผ่านมาครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการค่อนข้างน้อย ทั้งที่          
ในความเป็นจริงแล้วครูผู้สอนระดับปฐมวัยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในทุก
กระบวนการ ด้วยเหตุที่ว่างานวิชาการในระดับปฐมวัยมีความแตกต่างจากงานวิชาการในระดับอ่ืนๆ 
คือ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไม่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ แต่จะเน้นในด้าน
การเตรียมความพร้อมของเด็ก เช่น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปฐมวัยที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้มีความพร้อมในด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่นของผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย และสอดคล้องกับ
การทํางานของสมองของผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยยึดหลักบูรณาการท่ีว่า 
หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลาย
ประสบการณ์สําคัญ (กรมวิชาการ, 2546) ดังน้ันจําเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายงาน
วิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาการมี            
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัยในด้านหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ          
ด้านการนิเทศ ของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี           
เขต 2 ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2536) และกมล  ภู่ประเสริฐ (2544) และผลของการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาครู
ปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอนและงานในความรับผิดชอบ             
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกคร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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โจทย์วิจัย  
 ครูปฐมวัยที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูปฐมวัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ในระดับ             
ช้ันอนุบาล 1 - ช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 234 คน การวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จํานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร งานวิชาการ ซึ่ง
แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านสื่อเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ที่ได้กําหนดการ
ให้คะแนนการตอบแต่ละตัวเลือกของข้อความของระดับการปฏิบัติที่มีลักษณะป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด (Open- End) ตามการดําเนินการ 6 
ด้าน ซึ่งแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า IOC เท่ากับ 0.8-1.0 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96    
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage)   
 2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูปฐมวัย โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้          
การสังเคราะห์และเรียบเรียงประกอบการแจกแจงความถ่ี  
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ผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง                 
(μ= 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้ (μ= 3.20) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ (μ= 2.89) 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย แตกต่างกัน โดยโรงเรียนที่มีขนาดกลาง ครูมีส่วนร่วม
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู           
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน โดยครูในโรงเรียนขนาดกลาง มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มากกว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ ตามลําดับ ส่วนด้านการนิเทศ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีส่วนร่วมในการบริหารมากกว่า
ครูในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลําดับ 
 3. แนวทางการส่งเสริมให้ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรจัดให้มี
การอบรมเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ผู้ เรียนระดับปฐมวัย ควรจัดให้มีการอบรมเร่ือง             
การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูปฐมวัย และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําสื่อเพ่ือ                   
การพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน             
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ีคือ 
   1.1 ด้านหลักสูตร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการนําหลักสูตรไปใช้ เช่น การจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง
การกําหนดแนวทางการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่อนข้างหรือแตกต่างจาก
หลักสูตรการศึกษาระดับอ่ืนๆ ตรงที่ไม่ใช่หลักสูตรเน้นเน้ือหาวิชา ไม่ใช่หลักสูตรเน้นประสบการณ์ 
ไม่ใช่หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาหรือสมรรถนะ แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการ โดยมีอายุและ
พัฒนาการตามวัยของผู้เรียนเป็นกรอบการพัฒนาสาระและประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กอายุ  3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา                
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ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เยาวพา  เดชะคุปต์ (2542) ที่กล่าวว่า หลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยควรเป็นการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของธรรมชาติเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยควรเปิด
โอกาสให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา และแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างอิสระ โดยครูควรสร้างบรรยากาศ
ที่เหมาะสมให้กับเด็ก จัดเตรียมกิจกรรม ของเล่น และสื่อการเรียนหลายๆ อย่างไว้ให้เด็กได้มีโอกาส
เลือก เพ่ือให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม  
   1.2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ครูปฐมวัยส่วนใหญ่เห็นความจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
โดยมีครูเป็นผู้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ครูปฐมวัยส่วนใหญ่
จึงเห็นความสําคัญในการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในการนําเอาความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนให้มีประสิทธิภาพตามกระแสของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูปฐมวัยจะต้องสนับสนุน
และเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Joane  Hendrick (1994) ที่กล่าวว่า 
แนวการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัยควรมีขอบข่ายโดยพิจารณาภาพเด็กโดยส่วนรวมทั้งหมดเป็น
หลักในการจัดแนวประสบการณ์ให้กับเขาเหล่าน้ัน ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยควรสอนกระตุ้น 
และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยยึดหลักว่าเด็กคือใคร และ
เด็กต้องการอะไร เพ่ิมความสามารถในการพัฒนาเด็ก โดยเน้นให้เด็กมีความมั่นใจตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง พัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมประสบการณ์กับบุคคลและทํากิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้อย่าง
อิสระโดยผ่านการเล่น มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง  
   1.3 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือประเมินเกณฑ์ตามสภาพจริง ทั้งน้ีเป็นเพราะการประเมินพัฒนาการ
สําหรับการศึกษาปฐมวัยเป็นการตรวจสอบระดับพัฒนาการตามวัยของเด็กเพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมและความสามารถของเด็ก และเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมาประกอบ การตัดสินใจจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน และ
พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้ถึงขั้นสูงสุด วิธีการประเมินพัฒนาการของเด็กใช้กระบวนการสังเกต 
การจดบันทึก การแสดงออกของเด็กทั้งด้านพฤติกรรมและผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2547) ที่กล่าวว่า ลักษณะของการประเมินการเรียนรู้จําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การประเมินอย่างเป็นทางการ และการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งการประเมินอย่างไม่เป็น
ทางการเป็นการประเมินเพ่ือดูการจัดการเรียนการสอนทั่วไป ดูสภาพการเรียนของเด็ก เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินเป็นเคร่ืองมือที่ครูสร้างใช้ประเมินในช้ันเรียน ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
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การสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยในการพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู ลักษณะการประเมินจะเน้นการประเมินตามสภาพจริง แฟ้มสะสมผลงาน
ของเด็ก เช่น รูปที่เด็กวาดหรือระบายสี ผลงานทางศิลปะต่างๆ งานเขียนและงานทางคณิตศาสตร์
ของเด็ก เป็นส่วนหน่ึงที่แสดงให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็ก  
   1.4 ด้านสื่อเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วม 
ในการจัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 
ทั้งน้ีเป็นเพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยของการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ 
การฝึกหัด การค้นคว้าและทดลอง อุปกรณ์การเรียน ของเล่น และประสบการณ์ที่จัดให้แก่เด็กจะมี
ความหมายต่อเด็กมาก ความแปลกของสี ลักษณะ ขนาด รูปร่างประเภทของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เด็ก
สัมผัสเป็นสิ่งสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้แก่เด็กทั้งสิ้น สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสําหรับ
ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก รวมถึงช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น 
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยสื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นตัวเร้า          
ให้เด็กเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวนําความต้องการของครูไปสู่
นักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายของ              
การสอนได้อย่างถูกต้อง ทั้งน้ีเพราะสื่อจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทสัมผัส 
ทั้งห้า และยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์          
ตามจินตนาการของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2541) ที่กําหนดว่า การเรียน           
การสอนจะเกิดผลดีจําเป็นที่ครูจะต้องคิดออกแบบและวางแผนไว้ล ่วงหน้าโดยอาศัยความรู้               
ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ            
มีความสามารถในเรื่องใดและในระดับใดตามที่กําหนดการออกแบบวางแผนการเรียนการสอน            
ด้วยความรอบคอบและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และบรรลุเป้าหมายทางการเรียน สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้าง
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจัดเตรียมการเรียนการสอนครู
จะต้องพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับจุดประสงค์และเน้ือหาสาระของการเรียน 
รวมทั้งเหมาะสมกับนักเรียนด้วย  
   1.5 ด้านวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วม            
ในการอบรมสัมมนาเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ทั้งน้ีเป็นเพราะการวิจัยเป็นงานที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในสังคมการศึกษาปัจจุบันอย่างมาก ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูป
การศึกษา ครูเริ่มให้ความสนใจการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยออกมาเป็นจํานวนมาก ทั้งการวิจัย             
เพ่ือแก้ปัญหาในช้ันเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา กระบวนการวิจัย          
ในช้ันเรียนเป็นกระบวนการท่ีทําให้ครูประสานการจัดการเรียนการสอนของครูเข้ากับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สามารถสร้างให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ของช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาได้                 
ครูสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได้ตลอดเวลาที่ครูสนใจและต้องการทําวิจัย เพราะสิ่งที่ครูได้คือครู             
ได้ปรับปรุงสิ่งที่ครูพบหรือกระทําอยู่ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียน            
การเรียนรู้ การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สิ่งที่ครูจะได้ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อ          
การพัฒนา ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการสอน หรือการพัฒนาสื่อการสอน และวิธีสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (2544) ที่กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียนเกิดจาก 
ความต้องการของครูผู้สอนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาที่จะเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ 
ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกันเป็นสําคัญ และเน้นที่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายและมีเหตุผล  
   1.6 ด้านการนิเทศ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีเป็นเพราะในปัจจุบันการนิเทศการศึกษา               
มีความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบ               
ที่สําคัญที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย              
การนิเทศในระดับปฐมวัยมีส่วนช่วยให้ครูปฐมวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะนําเพ่ือนครู
ให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรม การจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็ก โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากเพ่ือนครูและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย การนิเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนางานบริหารและวิชาการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งครูปฐมวัยและเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของแสน  สมนึก (2541) ที่เสนอว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อ            
การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และสามารถแก้ปัญหาให้ครูสามารถพัฒนาและปรับปรุง                     
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง การนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยทําให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และร่วมมือกันวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และครูเกิดความม่ันใจ มีขวัญและ
กําลังใจ รวมท้ังเกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงานของตนเอง ทําให้ประสบความสําเร็จในการรวมพลัง
ครูผู้สอนเพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง
ให้ดีย่ิงขึ้น  
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมมีการมี 
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัยแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน โดยครูในโรงเรียนขนาดกลาง มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อเพ่ือ            
การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มากกว่าครูในโรงเรียน           
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจํานวนครูน้อย 
บางคร้ังมีครูไม่ครบช้ัน ทําให้ครูคนเดียวต้องสอนทั้งสองช้ัน ทําให้ครูมีภาระงานด้านการสอนมาก           
ทําให้การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการน้อย ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีจํานวนครูมาก ทําให้
เกิดการกระจายงานความรับผิดชอบด้านต่างๆ ซึ่งครูบางคนอาจได้รับผิดชอบงานเพียงงานเดียว            
ทําให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในบางงานเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Hoagland (1986) ที่พบว่า ผู้บริหารและครู-อาจารย์ที่ มีอายุ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาด
โรงเรียนต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่ังการแตกต่างกัน ส่วนด้านการนิเทศ 
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีส่วนร่วมในการบริหารมากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการนิเทศการศึกษา เป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยกระตุ้นให้การทํางาน
ประสบผลสําเร็จ โดยผ่านตัวกลางหรือบุคคลอ่ืน เช่น ครูผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา           
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ซึ่งจําเป็นต้องมีการนิเทศอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยใช้กระบวนการทํางานและความร่วมมือ
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพ่ือประสิทธิภาพอันสูงสุด โดยอาจใช้วิธีการประชุม การพูดคุย
เก่ียวกับปัญหา การอบรมปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ครูได้ มีโอกาสพบปะสังสรรค์            
ในด้านวิชาการ เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนครูน้อย ทําให้โอกาสท่ีครูจะมีโอกาสพบปะ   
พูดคุยกันเก่ียวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนจึงมีมาก และทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นผู้นิเทศ
และเป็นผู้รับการนิเทศเท่าๆ กัน ซึ่งต่างโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ครูมักจะมี
โอกาสเป็นผู้รับการนิเทศมากกว่าเป็นผู้นิเทศ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีส่วนร่วม         
ในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ มากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
 
ข้อเสนอแนะ   
 เน่ืองจากงานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัย โรงเรียน         
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการได้ชัดเจนขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ         
ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
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