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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค   (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย (2) เพื่อศึกษาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 กลุมตัวอยาง
ที่ใชคือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูฝายวิชาการ  และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 180 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดย ใชความถี่รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสนั  ผลการวจิยัพบวา  การบริหาร
งานวิชาการระดับปฐมวัยขอโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ทุกดานมีการ
ปฏิบัติระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย  รองลงมา
ดานการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ดานสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลกัสูตรระดับปฐมวยั และดานการนเิทศภายในระดับปฐมวยัตามลําดับ  สวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน      
มีการปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                         
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง   การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ดําเนินการตามแผน
พฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา  การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา และการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาตามลําดับ   สําหรับความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับ

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6
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ปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต  6  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.78)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   โดยคูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ             
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับปฐมวัยกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

คําสําคัญ
  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  6

Abstract
  This research aimed (1) to study the academic affairs administration of preschools (2) to investigate 
the internal quality assurance of schools  and (3) to study the relationship between the academic affairs 
administration of preschools and the quality assurance of schools in Chiang Mai Primary Education        
Service Area Office 6. The samples were 180 school administrators, academic teachers and preschools 
teachers. The tools used in this study were questionnaires about the academic affairs administration of 
preschools and the internal quality assurance of schools in form of 5 -rating scaled questionnaires.            
The data were analyzed for frequency, mean and standard deviation the relationship  was analyzed by 
Pearson’s correlation coefficient. The findings were as follows: According to the academic affairs                 
administration of preschools in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6. When considering 
each aspect, was at a high level ranking from the most to the least were preschools learning experience 
management, preschool development evaluation, preschool learning and teaching media, preschools 
curriculum and curriculum administration and preschools  internal supervision, respectively. As for the 
internal quality assurance of school in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6, it was shown 
that When considering each aspect, was at a high level ranging from the most to the least including school 
educational standard specification, schools educational managerial development plan, schools annual 
report preparation, continuous educational quality development, internal quality evaluation based on 
school educational standards, implementation according to school educational managerial development 
plan, schools educational quality monitoring and administrative system management and information in 
school, respectively. Regarding the relationship between the academic affairs administration of preschools 
and the quality assurance of schools in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6, it was shown 
that the overall correlation coefficient was positive at a high level (r =0.78) and statistically significant at 
the level of .01 according to the hypothesis as set.  In addition, the correlation coefficients with the            
relationship at the highest level were preschools curriculum and curriculum administration and school 
educational managerial development plan.
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บทนํา
                  การศึกษานั้นนับวาเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศนั้น ๆ   เมื่อสามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูเปาหมายท่ีกําหนดไวแลว บุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาเหลานี้ จะเปนพลังขับ
เคลื่อนในการพัฒนาประเทศ  ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอไป เพราะขณะท่ีบุคลากรกําลังศึกษาอยูนั้น 
จะไดรับการพัฒนาความรู ความคิด  ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อใหเปนพลเมือง
ที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทําใหการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ,  2547, 14) 
  ดงัน้ันการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีสอดคลองกับบรบิททางวัฒนธรรมและวิถชีวีติทางสังคมของเด็กซ่ึงมีลกัษณะ
เฉพาะและแตกตางกันไป มนุษยจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต ซึ่งตองเร่ิม
ตั้งแตแรกเกิดและตองพัฒนาอยางตอเนื่อง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และสาระสําคัญของ
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 รวมทั้งหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาและพัฒนาเยาวชนทุก ๆ  ดาน  การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจะเกิดผลดียอมขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งเปนงานหลักของผูบริหารอันจะทําใหการจัดการศึกษาในโรงเรียน                   
เกิดประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการความรวมมือของอาเซียนในดานการศึกษาเปนสวนหน่ึงของความรวมมือเฉพาะดานของอาเซียน โดยเร่ิม
ดําเนินการมาต้ังแตทศวรรษแรกของการกอตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดประชุมดานการศึกษา ASEAN  Permanent  
Committee on Socio - Cultural  Activities  ครั้งแรกในชวง  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2518  ตอมา  เมื่ออาเซียนมีการ
ปรับตัวในเชิงโครงสรางเพื่อใหความรวมมือในดานตาง ๆ ของอาเซียนเขมแข็งขึ้น มีการจัดตั้ง ASEAN  Committee  
on  Education  (ASCOE) เปนกลไกการบริหารความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาโดยความสําคัญของการศึกษา            
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานเก่ียวของกับกิจกรรม       
ทกุชนิดของโรงเรยีน โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดขีึน้ ตัง้แตการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนเพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและ              
จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน (กมล  ภูประเสริฐ, 2545, 5)  
  สาํหรับการบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักท่ีสาํคัญ สวนงานดานอ่ืน ๆ  จะเปนงานสนับสนุนในการดําเนิน
งานวิชาการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ซึ่งจะตองเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรทุกฝาย  ตั้งแตผูบริหารโรงเรียน  คร - อาจารยทุกคน และเจาหนาที่ที่สนับสนุน
การสอนใหการสนับสนุนดวย เพราะงานวิชาการเปนกระบวนการที่ผูมีสวนเก่ียวของจะตองจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เยาวชนใหเจริญในทุก ๆ  ดาน เปนสมาชกิทีด่ตีอสงัคม และมีคณุภาพตามความตองการของโรงเรียน ในสภาพปจจบุนั
ไมสามารถใชกิจกรรมตาง ๆ จัดการเรียนการสอนใหสมบูรณตามหลักสูตรได  ทั้งน้ีอาจเนื่องจากผูบริหาร และ             
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ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจหลักสูตร ทําใหไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหลักสูตร อีกท้ังครูยังประสบ
ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม  ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้ง
ปญหาการใชสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งการนิเทศของผูบริหารยังไมตอบสนองความตองการและ
ปญหาในการเรียนการสอน บคุลากรทีเ่กีย่วของยงัไมมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน    
ยังไมดีพอ  อีกทั้งผูบริหารและครูไมนําแนวคิดใหม ๆ ไปทดลองใช การวัดผลประเมินผลผูบริหารขาดประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลท่ีเปนระบบ  ครูยังขาดความรูในเร่ืองการประเมินผลทําใหการเรียนการสอนไมไดรับการพัฒนา   
เทาที่ควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4)
  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงมีความสําคัญตอคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาคนใหมี
ความรู ความสามารถและมีคุณภาพ แตในสภาวการณปจจุบัน สถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหล่ือมล้ําและ         
แตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ  คุณภาพบุคลากรหรือแมปจจัยดานผูเรียน  รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ  สิ่งเหลานี้ลวน         
สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา  อกีท้ังปจจุบนัสถานศกึษามีอสิระในการบริหารจัดการตนเอง มกีารพัฒนา
หลักสูตรเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาจึงมีความแตกตางกัน สําหรับการจัดการศึกษา    
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง จะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหศักยภาพ            
ที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค           
รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจัก       
พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปนระบบท่ีสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
คุณภาพตามมาตรฐาน ตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมตองการ ดังที่ สํานักทดสอบทางการศึกษา ( 2556, 9-12 ) 
กลาววา  การประกนัคุณภาพการศกึษาเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหดาํเนนิการ
ไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีหลักการสําคัญ คือ การกระจายอํานาจ  การเปดโอกาสใหมี       
สวนรวมในการทํางานและการแสดงความรับผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบได  ระบบการประกันภายในของสถานศึกษา
จึงประกอบดวยกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธกัน  3 สวน คือ  การประเมินคุณภาพภายในซ่ึงดําเนินการประเมิน 
โดยหนวยงานตนสังกัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  สถานศึกษาจะตองมีการติดตามตรวจสอบความกาวหนา 
ในการดาํเนินงานโครงการกิจกรรมงานเปนระยะ และมีผูรบัผิดชอบการดาํเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูง โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีบริบทที่แตกตางกันมีทั้ง
โรงเรียนท่ีอยูในเขตอําเภอและโรงเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีทุรกันดาร  ผูปกครองและชุมชนก็มีความแตกตางกัน  ปญหา
สวนใหญที่พบ คือ  การบริหารงานวิชาการะดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลาวคือ ชุมชน  
และผูปกครองไมเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สวนผูบริหาร        
ไมใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย เพราะถือวาระดับปฐมวัยยังตองเตรียมพรอมทางดาน
พัฒนาการมากกวาทางดานงานวิชาการ  จึงใหความสําคัญในระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมมากกวา  และ         
ครผููสอนระดบัปฐมวยัสวนใหญ ไมไดจบสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ทาํใหครผููสอนขาดความรูความเขาใจในหลกัสตูร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   ทําใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนไปตามความพงึพอใจโดยไมมแีผนการสอน  สงผลใหการบรหิารงานวิชาการในระดับปฐมวยัไมปรากฏชดัเจน  
รวมทั้งทําใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  และทําใหการประกันคุณภาพ
ภายนอกไมประสบผลสําเร็จตามไปดวย (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 73-79)
  จากเหตุผลดงักลาว  ผูวจิยัจึงสนใจศกึษาการบริหารงานวชิาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรยีนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต  6   วามีความสมัพันธกนัหรอื
ไม อยางไร  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบรหิารวชิาการระดบัปฐมวยักับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 6
  2. เพือ่ศกึษาการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 6
  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักับการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

สมมติฐานการวิจัย
  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักบัการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   มีความสัมพันธกันในเชิงบวก

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 87 คน  ครูฝายวิชาการ จํานวน 87 
คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย  จํานวน 170 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  344  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6  ในปการศึกษา  2557
  2.  กลุมตัวอยาง
   กลุมตวัอยางท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูบรหิารสถานศกึษา  ครฝูายวิชาการ และครูผูสอนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6  ในปการศึกษา  2557  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
56 คน ครูฝายวิชาการ จํานวน 56  คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 68 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 180  คน              
โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตารางของ  Krajcie & Morgan  (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43-44)     
จากนั้นผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย  (Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
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  3. ขอบเขตดานเนื้อหา
   ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาใน  2  สวน ไดแก  (1) การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ดานการจัดประสบการณการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอน  
ดานการประเมินพัฒนาการดานการนิเทศภายใน และ (2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย  
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายใน  ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา    การจัดทํารายงานประจําปและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  เปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่  3  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ 
   สาํหรบัการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 
3 คน  ตรวจสอบความเทีย่งตรงดานเน้ือหา โดยท้ังหมดไดยนืยันวาเคร่ืองมือฉบับดังกลาวมีความเท่ียงตรงดานเน้ือหา 
โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00   จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารสถานศึกษา   ครูฝายวิชาการ  
และครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 2  จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.77
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
จํานวน 180 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาทําการตรวจสอบ พบวา ทุกชุดมีความสมบูรณ และนํามาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติตอไป
         6.  การวิเคราะหขอมูล
   6.1 ขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชความถ่ีและรอยละ นาํเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
            6.2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
            6.3 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอประกอบการบรรยาย 
            6.4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลใชความถี่ประกอบการบรรยาย
   6.5 ขอมลูเก่ียวกับการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผูวิจัย
วเิคราะหโดยใชวธิหีาคาสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธของเพียรสนั (Pearson Product-moment Correlation) โดยใชเกณฑ
การแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ ชูศรี วงศรัตนะ (2541, 315-316) ดังนี้
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          0.71 - 1.00            แสดงวา        มีความสัมพันธระดับสูง
          0.31 - 0.70            แสดงวา            มีความสัมพันธระดับปานกลาง
          0.01 - 0.30   แสดงวา            มีความสัมพันธระดับตํ่า
          ตํ่ากวา 0.00         แสดงวา           ไมมีความสัมพันธกัน

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 144  คน คิดเปนรอยละ 80.00  มีอายุไมเกิน 30 ป 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 30.55  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ  57.23   
สวนใหญมีตําแหนงเปนขาราชการครู จํานวน 107 คน  คิดเปนรอยละ 59.45 และ สวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางาน ไมเกิน 10 ป  จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 63.34
                  2. การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 1  
 

 
 

  X  S.D.  

   
1  3.95 0.39  
2  4.11 0.50  
3  3.97 0.58  
4  4.07 0.41  
5  3.86 0.48  

 3.99 0.47  
 

1    4.03 0.48  
2  3.93 0.41  
3 

 
3.84 0.48  
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4 
 

3.88 0.45  

5 
 

3.85 0.48  

6 
 

 
3.89 

 
0.48 

 
 

7  3.93 0.50  
8  3.91 0.51  

 3.91 0.47  
 n = 180 

                  จากตารางที่ 1  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย  โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก   (      = 3.99)  และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื  ดานการจดัประสบการณ
การเรียนรูระดับปฐมวัย และ ดานท่ีมคีาเฉล่ียตํา่สดุ คอื  ดานการนเิทศภายในระดับปฐมวัย    สวนการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (     = 3.91)   เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา  ดานท่ีมคีาเฉลีย่สงูสดุ คอื กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และดานทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ 
คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ตารางที่ 2  

สรุปปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

X

X

 
  

1.   (29) 1. 
  (30) 

2. 
 (24) 

2.   (25) 

3.  

    (20) 

3.   
 (12) 

 

 1  
 

 
 

  X  S.D.  
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1.   
 (21) 

1.  
  (19) 

2.    
 

 (15) 

2.   
  

 (15) 
3.  

 (12) 
3. 

 
 (9) 

ตารางที่ 3  
แสดงความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 0.60** 0.66** 0.55** 0.58** 0.65** 0.57** 0.63** 0.60** 0.77** 

  
 0.61** 0.61** 0.49** 0.54** 0.51** 0.52** 0.54** 0.57** 0.74** 

 0.53** 0.49** 0.39** 0.46** 0.45** 0.48** 0.50** 0.49** 0.67** 

 0.61** 0.63** 0.41** 0.60** 0.54** 0.55** 0.63** 0.61** 0.75** 

 0.54** 0.58** 0.50** 0.54** 0.60** 0.47** 0.57** 0.55** 0.73** 

 
 0.79** 0.79** 0.69** 0.75** 0.76** 0.73** 0.79** 0.78** 0.78** 

 
**  .01  



118
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  จากตารางท่ี  3 พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยรวมมี                
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง  (r = 0.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน              
เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภาย           
ในสถานศึกษา ในรายดานพบวา  คูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ระดับปฐมวัยกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อภิปรายผล  
  1. การบริหารงานวชิาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6  ผลการวิจัยพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวยั  ซึง่สอดคลองกบัปญหาและขอเสนอแนะทีผู่ตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเตมิวา คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนนอย               
ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา  ผูปกครองสวนใหญตองประกอบอาชพีจึงไมมเีวลาวางพอทีจ่ะใหความรวมมอืกับทางโรงเรียน 
ประกอบกับผูปกครองและชุมชนบางสวนยังขาดการรับรูขาวสารจากทางโรงเรียนและขาดความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเอง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 12-17)  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประพันธ เดชสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและชุมชนใน              
การบริหารงานโรงเรียนบานสถานอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาการมีสวนรวมของ      
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวมดานวิชาการมีคาเฉล่ียอยู ในระดับนอย                   
โดยกิจกรรม  3 อนัดับแรกท่ีมปีญหามากทีส่ดุในการมสีวนรวมของผูปกครอง ไดแก  การมสีวนรวมในการทาํหลักสูตร
ของโรงเรียน รองลงมาไดแก การมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและอันดับสามไดแก การมี
สวนรวมในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและสอดคลองกับงานวิจยัของ เทอดศักด์ิ  จนัเสว ี(2549)ไดศกึษา
เก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียนอยไปหามาก  คือ  (1) รวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียน  (2) มสีวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน   และ (3) รวมเปนคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
  2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม เขต 6  ผลการวจิยัพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุคอื  จดัทาํระบบบริหารและสารสนเทศดานการบรหิารวชิาการ
ครบถวนเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเติมวาระบบ
สารสนเทศไมครบถวนขาดความตอเน่ืองและยังไมเปนระบบทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนสวนใหญอยูในพ้ืนที่
ทรุกันดาร  ขาดผูรบัผิดชอบระบบสารสนเทศ  ขาดความพรอมในดานความรู ทกัษะ และเวลาในการปฏิบตังิาน  ระบบ
งานไมชัดเจนและมีความลาชาในการดําเนินงาน  การไหลเวียนของขอมูลไมเปนระบบ  ไมมีคณะทํางานรับผิดชอบ
โดยตรง  การเกบ็รกัษาขอมลูไมเปนระบบและโปรแกรมใชยาก  (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม 
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เขต 6, 2557, 20-25)   และสอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ คชฤทธ์ิ (2548) ศึกษาเก่ียวกับสภาพและปญหา               
การบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่           
การศึกษาสระบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับนอย  เม่ือพิจารณาแตละข้ันตอน พบวา ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศมีปญหาการขาดการ    
สงเสริมสนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลและไมมีการปรับ / แกไข
ขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน   และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวิน ทองศรี (2551) ศึกษาเกี่ยว
กบัการศึกษาการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสุรนิทร 
ผลการวิจัย พบวา  ปญหาการดําเนินงานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยนอยไปหามาก คือ (1) การวิเคราะหขอมูลและ
เก็บรักษาขอมูลอยางตอเน่ือง  (2) มกีารวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนและชมุชน เพ่ือกําหนดวสิยัทัศนและ
ภารกจิท่ีชดัเจน และ (3) การจัดระบบต้ังแตการเตรียมขอมูล การประมวลผล และรายงานผลไดในเวลาทีท่นัเหตกุารณ
  3. ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักบัการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมมีความสัมพันธ
กนัเชงิบวก และมนียัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ  .01  แสดงวาการบรหิารงานวชิาการมคีวามสมัพนัธโดยตรงกับการประกนั
คุณภาพภายใน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6         
มีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ และติดตามนิเทศตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ          
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 33-35)  ทั้งนี้                
การบริหารงานวิชาการท่ีดีจะตองมีความสัมพันธตอการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนการสรางความมั่นใจ
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จอยูในระดับ
มาตรฐาน โรงเรียนจะตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคูไปดวย   สอดคลองกับงานวิจยัของธัญนันท  
พ่ึงวงศญาติ (2549)  ศกึษาเก่ียวกับ การพฒันาแนวทางการปฏิบตักิารพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  ผลการ
วจิยัพบวา แนวทางการปฏิบตักิารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวยัท่ีมคีณุภาพของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  ดังนี้  1) ผูบริหารสถานศึกษาตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) จัดประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากร         
ทกุคนในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน 3) จดัระบบโครงสรางองคการเก่ียวกบั
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 5) กาํหนดจดัทําแผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลผุล
ตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 6) ดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยใหทุกฝายมีสวนรวมเก่ียวกับระบบ  
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 7) จดัทาํเคร่ืองมอืประเมนิผลตามมาตรฐานการศึกษา 8) เก็บรวบรวมขอมลู
ตามแบบการประเมินมาตรฐานการศึกษา 9) นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด  10)         
นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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สรุป
  จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6    จะเห็นวามีความสมัพันธ
กันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานแสดงใหเห็นวา ถาสถานศึกษามี            
การบริหารงานวิชาการท่ีดมีปีระสิทธิภาพก็ยอมสงผลใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดีขึน้ตามไปดวย  
แตกย็งัมีปญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนนอย และการจัดระบบสารสนเทศไมครบถวน ขาดความตอเนื่องและยังไมเปนระบบ  
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดังนี้
  1. สถานศกึษาควรใหความรูแกผูปกครองและชมุชนในเรือ่ง บทบาทการมสีวนรวมในการบรหิารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัยและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการจดัประชุม และควรมกีารประชาสมัพันธการดําเนิน
งานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
  2. สถานศึกษาควรมกีารกําหนดนโยบายและแนวทางดานการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ใหชัดเจนตามภาระงานและสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติได  และควรพัฒนาบุคคลกรใหมีความรู ความเขาใจ 
และเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
  2. ควรศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียน            
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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