
บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 X  แทน การบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมอง

เป็นฐานในโรงเรียน 
 X1  แทน  ด้านบุคลากร 

 X2  แทน ด้านงบประมาณ 

 X3  แทน  ด้านวัสดุอุปกรณ ์

 X4  แทน ด้านการจัดการ 

 X5  แทน ด้านสภาพแวดล้อม 
 Y  แทน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน 
 rxy  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอนๆ ดังนี ้
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษา
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลปรากฏดังตาราง 3 - 8 
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา      

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  ด้านบุคลากร 4.14 0.65 1 มาก 
2.  ด้านงบประมาณ 4.10 0.59 2 มาก 
3.  ด้านวัสดุอุปกรณ ์ 3.71 0.63 5 มาก 
4.  ด้านการจัดการ 3.85 0.58 4 มาก 
5.  ด้านสภาพแวดล้อม 3.97 0.70 3 มาก 

รวม 3.95 0.49  มาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย      
ได้แก่  ด้านบุคลากร ( X = 4.14) ด้านงบประมาณ ( X = 4.10) ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.97)                 
ด้านการจัดการ (X = 3.85) และด้านวัสดุอุปกรณ์ (X = 3.71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา                  
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ด้านบุคลากร โดยรวม
และจ าแนกเป็นรายข้อ   

 

ด้านบุคลากร 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรทุกคน 
     มีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและ 
     แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4.20 0.85 4 มาก 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร 
     พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.22 0.93 3 มาก 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 
     ทุกคนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.17 0.84 5 มาก 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร          

มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 4.31 0.88 2 มาก 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระในการท างาน 
     ที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของบคุลากร 4.33 0.86 1 มาก 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้บุคลากรที่ผ่าน 
     การศึกษาฝึกอบรมได้น าความรู้และ 
     ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.02 1.05 7 มาก 
7.  บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
     กับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4.05 0.96 6 มาก 
8. ครูมีเทคนิควิธีสอนและเลือกใช้สื่อการสอน 
    ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 3.82 1.30 8 มาก 

รวม 4.14 0.65  มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.14) เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระในการท างาน             

X
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ที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของบุคลากร ( X = 4.33) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (X = 4.31) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ( X = 4.22) และด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีเทคนิค 
วิธีสอนและเลือกใช้สื่อการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(X = 3.82) 

 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านงบประมาณ โดยรวมและจ าแนก 
เป็นรายข้อ 

 

ด้านงบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ 
      และเหมาะสมต่อการด าเนินงานได ้
      อย่างมีประสิทธิภาพ 4.02 1.04 7 มาก 
2.  โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณ 
      ได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ 4.04 1.05 6 มาก 
3.  โรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง

รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา 4.15 0.73 4 มาก 
4.  มีการแต่งตั้งบุคลากรในการตรวจสอบภายใน 
     เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียน 4.21 0.79 2 มาก 
5.  มีการจัดให้มีแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน                           
     อย่างเหมาะสม 4.07 0.74 5 มาก 
6.  มีการควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     อย่างประหยัดและคุ้มค่า 4.22 0.83 1 มาก 
7.  มีการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงินให้เป็น 
     ปัจจุบัน 4.20 0.85 3 มาก 
8. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่าย 
    งบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามก าหนด 3.88 1.05 8 มาก 

รวม 4.10 0.59  มาก 

X
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 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10)                      
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการควบคุม ดูแลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ( X = 4.22) มีการแต่งตั้งบุคลากรในการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียน ( X = 4.21) มีการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงิน
ให้เป็นปัจจุบัน (X = 4.20) และด้านงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน              
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามก าหนด  (X = 3.88) 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา              

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวม
และจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ ์
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน  
      เคร่ืองใช้ส าหรับเด็กอย่างเหมาะสม และ เพียงพอ 3.92 0.91 2 มาก 
2.  มีการแต่งตั้งบุคลากรในการตรวจสอบหรือ 
     ตรวจพัสดุของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 3.61 1.35 6 มาก 
3.  มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสียหาย เสื่อมสภาพ 
     ของโรงเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.92 1.03 1 มาก 
4.  มีการควบคุม ดูแล การเบิกใช้พัสดุโรงเรียน 
     อย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า 3.80 1.06 3 มาก 
5. มีการจัดแผนการใช้พัสดุของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 3.65 0.90 5 มาก 
6. มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ใน 
    สภาพพร้อมใช้งาน 3.50 0.88 7 ปานกลาง 
7. มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าเองและ 
    แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในโรงเรียน 
    อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ 3.48 0.91 8 ปานกลาง 
8. มีการจัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าบัญชีควบคุม 
    พัสดุให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ได้ 3.77 0.83 4 มาก 

รวม 3.71 0.63  มาก 

X
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 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71)                      
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสียหาย 
เสื่อมสภาพของโรงเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ( X = 3.92) โรงเรียนมี วัสดุอุปกรณ์             
สื่อการเรียนการสอน เคร่ืองใช้ส าหรับเด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.92) มีการควบคุม      
ดูแล การเบิกใช้พัสดุโรงเรียนอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า ( X = 3.80) และด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าเองและแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์   
มาใช้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ ( X = 3.48) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา                

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการจัดการ โดยรวม           
และจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านการจัดการ 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนมีการจัดแบ่งงานอย่างเป็นระบบ 3.60 0.76 7 มาก 
2.  โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร 
     ได้อย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 3.44 0.78 8 ปานกลาง 
3.  โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลการด าเนินงาน  
      อย่างชัดเจน 3.65 0.85 6 มาก 
4.  โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร 
      สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 4.04 1.01 3 มาก 
5.  โรงเรียนมีการวางระบบการติดตามประเมินผล                          
      การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3.90 1.28 5 มาก 
6.  มีการก าหนดนโยบายของโรงเรียนไว้ 
     อย่างชัดเจน 4.06 1.02 2 มาก 
7. โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน

และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 3.98 1.05 4 มาก 
8. มีการปรับปรุงการจัดระเบียบงานในโรงเรียน 
    อยู่เสมอ 4.09 0.79 1 มาก 

รวม 3.85 0.58    มาก 

X
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 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85)                   
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการปรับปรุงการจัดระเบียบ
งานในโรงเรียนอยู่เสมอ (X = 4.09) มีการก าหนดนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน (X = 4.06) 
โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ( X = 4.04) และ 
ด้านการจัดการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้อย่างชัดเจน 
ไม่ซ้ าซ้อน (X = 3.44) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา      

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม
และจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  มีการสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
     เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน 4.11 0.86 2 มาก 
2.  มีการตกแต่งอาคารเรียน สนามหญ้า ร้ัว  
     จัดห้องเรียน ห้องพักครู ส านักงานห้องน้ า  
     ห้องส้วม ให้ปลอดภัยสวยงาม 3.94 0.79 6 มาก 
3.  มีการสร้างความรู้สึกให้มีความรักต้นไม้ 
     โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ 
      ปลูกดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 4.10 0.82 3 มาก 
4.  มีการพัฒนาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ เช่น  
     การจัดสถานที่การท างานของครู การจัดโต๊ะเรียน  
     การจัดป้ายนิเทศ 4.16 0.83 1 มาก 
5.  มีการใช้ของหรือสถานที่ของโรงเรียน 
     อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.88 1.05 7 มาก 
6.  มีการจัดตกแต่งห้องเรียนมี มุมหนังสือ  
     สื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่าง ๆ 3.95 0.91 5 มาก 

 

X
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ตาราง 8  (ต่อ)  
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
7.  มีการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
     สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบริเวณ 
     โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 3.62 1.29 8 มาก 
8.  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
     สภาพท้องถิ่น 4.03 0.98 4 มาก 

รวม 3.97 0.70  มาก 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) 
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการพัฒนาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ 
เช่น การจัดสถานที่การท างานของครู การจัดโต๊ะเรียน การจัดป้ายนิเทศ ( X = 4.16) มีการสร้าง             
สิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน ( X = 4.11) มีการสร้าง
ความรู้สึกให้มีความรักต้นไม้โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปลูกดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 
(X = 4.10) และด้านสภาพแวดล้อมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (X = 3.62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดังตาราง 9 - 14 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย           

โดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด             
โดยรวมและรายด้าน 

 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  ด้านสนามเด็กเล่น 3.57 0.54 5 มาก 
2.  ด้านห้องเรียน 3.62 0.54 4 มาก 
3.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.70 1 มาก 
4.  ด้านหนังสือแบบฝึกหัดและใบงาน 4.08 0.80 2 มาก 
5.  ด้านสื่อนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง 4.00 0.64 3 มาก 

รวม 3.89 0.40  มาก 
 
 จากตาราง 9 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89)                  
เมื ่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.20) ด้านหนังสือ  
แบบฝึกหัดและใบงาน ( X = 4.08) ด้านสื่อนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง ( X = 4.00) ด้านห้องเรียน              
(X = 3.62) และด้านสนามเด็กเล่น (X = 3.57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย                
โดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด                 
ด้านสนามเด็กเล่น โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านสนามเด็กเล่น 
ระดับการปฏิบัติ (n= 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนจัดให้มีเครื่องเล่นที่สนุกสนานตื่นเต้น 3.88 1.03 1 มาก 
2.  โรงเรียนจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่ให้นักเรียนได้ 
      เล่นทุกวันเพื่อกระตุ้นพัฒนาการร่างกาย 3.56 0.90 3 มาก 
3.  โรงเรียนจัดให้มีเครื่องเล่นที่หลากหลายมี       
     ฐานที่เหมาะสมที่ช่วยพัฒนาการของร่างกาย 3.46 0.93 5 ปานกลาง 
4.  โรงเรียนมีการแบ่งพ้ืนที่การเล่นหรือท า 
     เคร่ืองหมายส าหรับพื้นที่เล่น เพื่อแยกเป็นสัดส่วน 3.44 0.92 6 ปานกลาง 
5.  โรงเรียนมีครูคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่น 
      เครื่องเล่นของนักเรียน 3.67 0.85 2 มาก 
6.  โรงเรียนจัดให้มีพื้นที่ สนามหญ้า ทราย หรือ 
     วัสดุกันกระแทก รองรับบริเวณที่อาจมีอันตราย 3.55 0.73 4 มาก 
7.  โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ 
      ความปลอดภัยของสนามและเครื่องเล่น 
      อย่างสม่ าเสมอ 3.40 0.76 7 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.54  มาก 
 
 จากตาราง 10 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านสนามเด็กเล่น โดยรวม            
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ โรงเรียนจัดให้มีเครื่องเล่นที่สนุกสนานตื่นเต้น (X = 3.88) โรงเรียนมีครูคอยดูแลความปลอดภัย
ในการเล่นเคร่ืองเล่นของนักเรียน ( X = 3.67) โรงเรียนจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่ให้นักเรียนได้เล่น 
ทุกวันเพื่อกระตุ้นพัฒนาการร่างกาย ( X = 3.56) และด้านสนามเด็กเล่นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ                 
โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสนามและเคร่ืองเล่นอย่างสม่ าเสมอ                 
(X = 3.40) 

X
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย             
โดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด                         
ด้านห้องเรียน โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านห้องเรียน 
ระดับการปฏิบัติ (n= 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  ทุกห้องเรียนมีมุมอ่านหนังสือเพื่อจัดกิจกรรม                            
     การอ่านให้เด็กรักการอ่าน 3.52 0.87 5 มาก 
2.  ทุกห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอและอยู่ใน 
     สภาพที่ใช้งานได้ 3.33 0.62 7 ปานกลาง 
3.  ทุกห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม 
     เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 3.40 0.60 6 ปานกลาง 
4.  โรงเรียนมีการทาสีผนังห้องเรียนที่มีสีสัน  
      กระตุ้นความสนใจและเปิดสมองของเด็ก 4.04 0.84 1 มาก 
5.  ทุกห้องเรียนมีสื่อการสอนที่สอดคลอ้ง 
     กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 3.69 0.86 3 มาก 
6.  ทุกห้องเรียนมีพื้นที่ส าหรับการจัดแสดงผลงาน 
     นักเรียน 3.57 0.83 4 มาก 
7.  ทุกห้องเรียนมีช้ันแยก จัดเก็บอุปกรณ์ 
     เคร่ืองเขียน หนังสือเรียน สมุดแบบฝึกหัด  
     อย่างเป็นระเบียบ 3.81 0.89 2 มาก 

รวม 3.62 0.54  มาก 
 
 จากตาราง 11 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านห้องเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.62) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ โรงเรียนมีการทาสี
ผนังห้องเรียนที่มีสีสันกระตุ้นความสนใจและเปิดสมองของเด็ก  ( X = 4.04) ทุกห้องเรียนมีช้ัน        
แยกจัดเก็บอุปกรณ์ เค ร่ืองเขียน หนังสือ เรียน สมุดแบบฝึกหัดอย่างเป็นระเบียบ ( X = 3.81)               
ทุกห้องเรียนมีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (X = 3.69) และด้านห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ทุกห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ (X = 3.33) 

X
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  ครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้อบอุ่นร่างกาย 
     ที่เหมาะสม     4.23 0.84 4 มาก 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเสนอข้อมูล 
     และเนื้อหาบนพื้นที่หลากหลาย 4.30 0.87 2 มาก 
3.  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บัตรภาพ  
     บัตรค า แถบประโยคเพื่อเสนอความรู้ต่าง ๆ 4.13 0.91 5 มาก 
4.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
     เพื่อสอดคล้องกับเนือ้หาที่จ าเป็น 4.35 0.86 1 มาก 
5.  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสรุป 
     เนื้อหาความรู้ ในรูปแบบของกราฟ ชาร์ท ตาราง 4.28 0.86 3 มาก 
6.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการน าเสนอ 
     เนื้อหาข้อมูลด้วยเทคนิคแปลกใหม่ 4.00 1.06 7 มาก 
7. ครูมีกิจกรรมการสอนที่ช่วยเหลือนักเรียน 
    ที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล 4.16 0.80 6 มาก 

รวม 4.20 0.70  มาก 
 
 จากตาราง 12 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านกระบวนการเรียนรู้    
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย                    
3 อันดับ คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับเนื้อหาที่จ าเป็น ( X = 4.35)  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเสนอข้อมูลและเนื้อหาบนพื้นที่หลากหลาย ( X = 4.30) ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสรุปเนื้อหาความรู้ในรูปแบบของกราฟ ชาร์ท ตาราง  ( X = 4.28)                  
และด้านกระบวนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการน าเสนอ
เนื้อหาข้อมูลด้วยเทคนิคแปลกใหม่ (X = 4.00) 

X
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน              
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านหนังสือแบบฝึกหัด              
และใบงาน โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านหนังสือแบบฝึกหัดและใบงาน 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนมีหนังสอืเรียนที่สอดคล้องกับหลักสตูร 
      การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 4.12 0.84 3 มาก 
2.  โรงเรียนจัดมีการใช้แบบฝึกหัดที่ออกแบบ 
      การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ท าให้เกิด 
      การเรียนรู้ง่าย 4.21 0.90 2 มาก 
3.  โรงเรียนใช้หนังสือเรียนที่มีรูปแบบการน าเสนอ     
     ทั้งตาราง แผนผัง แผนภาพ ไดอาแกรม ฯลฯ 4.23 0.86 1 มาก 
4.  โรงเรียนจัดให้มีการใช้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ 
      ทั้งเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 4.00 1.03 6 มาก 
5.  โรงเรียนจัดให้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้นักเรียน 
      ที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก 4.05 0.95 5 มาก 
6.  โรงเรียนจัดให้มีแบบฝึกหัดที่มีจ านวนเพียงพอ 
      ต่อจ านวนนักเรียน 3.87 1.19 7 มาก 
7.  โรงเรียนจัดใบงานเพียงพอต่อความต้องการ 
      เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 4.11 0.95 4 มาก 

รวม 4.08 0.80  มาก 
  
 จากตาราง 13 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ าแนกตามด้านหนังสือแบบฝึกหัด            
และใบงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย                
3 อันดับ คือ โรงเรียนใช้หนังสือเรียนที่มีรูปแบบการน าเสนอทั้งตาราง แผนผัง แผนภาพ                 
ไดอาแกรม ฯลฯ (X = 4.23) โรงเรียนจัดมีการใช้แบบฝึกหัดที่ออกแบบการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก              
ท าให้เกิดการเรียนรู้ง่าย  ( X = 4.21) โรงเรียนมีหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัด            

X
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การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  ( X = 4.12) และด้านหนังสือแบบฝึกหัดและใบงานที่มีค่าเฉลี่ย            
น้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดให้มีแบบฝึกหัดที่มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน (X = 3.87) 
 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน 

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านสื่อนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง 
โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านสื่อนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง 
ระดับการปฏิบัติ (n = 190) 

 S.D. อันดับที ่ ระดับ 
1.  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ 
     ของจริง สื่อสามมิติ และสื่อสองมิต ิ 4.12 0.77 4 มาก 
2.  ครูมีการจัดท าสื่อการเรียนรู้มีจุดเน้นชัดเจน 
     มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน มีสีสันกระตุ้น 
     ความสนใจ 4.12 0.81 3 มาก 
3.  ครูมีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความรู้ 
     ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน 3.93 0.70 5 มาก 
4.  ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว 4.15 0.89 1 มาก 
5.  ครูจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ 
     นักเรียนมีความอยากเรียนอยากรู้ 4.14 0.83 2 มาก 
6.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก   

ได้เรียนรู้จากสถานที่และเหตุการณ์จริง 3.71 1.10 4 มาก 
7.  ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอให้นักเรียน 
     ทุกคนได้เรียนรู้ 3.82 0.91 6 มาก 

รวม 4.00 0.64  มาก 
 
 จากตาราง 14 พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามด้านหนังสือแบบฝึกหัด    
และใบงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่ อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก                             
มากไปหาน้อย  3 อันดับ คือ  ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน                          

X
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ได้เคลื่อนไหว (X = 4.15) ครูจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากเรียน
อยากรู้ (X = 4.14) ครูมีการจัดท าสื่อการเรียนรู้มีจุดเน้นชัดเจนมีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน มีสีสัน
กระตุ้นความสนใจ ( X = 4.12) และด้านสื่อนวัตกรรมที่กระตุ้นสมองที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ               
ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ (X = 3.82) 

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษา

กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด 

 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             

ประถมศึกษาตราด จ าแนกเป็น 5 ด้าน 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์                           

4) ด้านการจัดการ 5) ด้านสภาพแวดล้อม ผลปรากฏดังตาราง 15 
 

ตาราง 15  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยแยกเป็นรายด้าน 

 
ตัวแปร y X1 X2 X3 X4 X5 

y 1.000      
X1 0.501** 1.000     
X2 0.571** 0.561** 1.000    
X3 0.548** 0.217** 0.572** 1.000   
X4 0.511** 0.615** 0.684** 0.323** 1.000  
X5 0.443** 0.271** 0.767** 0.752** 0.424** 1.000 

 
**p < .01 

 
 จากตาราง 15  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
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ระหว่างระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน
ในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 5 ด้าน ตามล าดับมากไปน้อยดังนี้  
 ด้านที่ 1 ด้านงบประมาณ (X2) มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้
สมองเป็นฐานในโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.571 และ    
มีความสัมพันธ์ภายในตัวแปรดังนี้ ด้านงบประมาณ (X2) และด้านบุคลากร(X2)  ค่าสัมประสิทธ์ิ   
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.561 
 ด้านที่ 2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3)  มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้
สมองเป็นฐานในโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.548  และ             
มีความสัมพันธ์ภายในตัวแปรจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3)  และ 
ด้านงบประมาณ (X2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.572  ล าดับที่ 2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3)  
และด้านบุคลากร(X1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.271 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 3 ด้านการจัดการ (X4) มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้
สมองเป็นฐานในโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.511 และ               
มีความสัมพันธ์ภายในตัวแปรจากมากไปน้อยตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านการจัดการ (X4) และ                    
ด้านงบประมาณ (X2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.684 ล าดับที่ 2 ด้านการจัดการ (X4) และ
ด้านบุคลากร (X1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.615 ล าดับที่ 3 ด้านการจัดการ (X4) และ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.323 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 4  ด้านบุคลากร (X1) มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมอง
เป็นฐานในโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.501  
 ด้านที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อม (X5) มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้
สมองเป็นฐานในโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.443 และ               
มีความสัมพันธ์ภายในตัวแปรจากมากไปน้อยตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม (X5)  
และด้านงบประมาณ (X2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.767 ล าดับที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อม 
(X5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.752 ล าดับที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อม 
(X5) และด้านการจัดการ (X4) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.424 ล าดับที่ 4 ด้านสภาพแวดล้อม 
(X5) และด้านบุคลากร (X1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.271 ตามล าดับ 
 
 
 




