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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนวย  บุญศรี  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2.  รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิ/  ประธานโปรแกรม ป.บณัฑิตวชิาชีพครู 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3.  รองศาสตราจารยเ์ฉลา  ประเสริฐสังข ์   อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
4.  นางนทักาญจน์  รัตนวิจิตร  ครูเชี7ยวชาญโรงเรียนราชวนิิต มธัยม  กรุงเทพฯ 
5.  นางสาวจงรัก  อ่วมมีเพียร   อาจารยโ์รงเรียนอนุบาลระยอง   
      สาํนกังานเขตพื:นที7การศึกษาประถมศึกษา 

ระยอง เขต 1 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง  การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื(นที�การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

............................................................................................................. 
คําชี(แจง 

 แบบสอบถามชุดนี� ใชเ้ฉพาะเก็บขอ้มูลทางการศึกษา  สําหรับนกัศึกษาปริญญาโท  สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  วตัถุประสงค์ของแบบสอบถามชุดนี�         
เพื4อตอ้งการศึกษาปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที4
การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 
 
แบบสอบถามฉบับนี(มี  2  ตอน  ดังนี( 

 ตอนที�  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที�  2  ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดับปฐมวยัในโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน     
เขตพื�นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1   
 

ตอนที�  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชี(แจง  โปรดอ่านแบบสอบถามตามลาํดบัแลว้ทาํเครื4องหมาย  �  ลงใน  � หนา้ขอ้ความที4ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงเกี4ยวกบัขอ้มูลของตวัผูต้อบแบบสอบถาม 

1.  ตาํแหน่ง 
      �   ผูบ้ริหารโรงเรียน               �   ครูหวัหนา้ฝ่ายระดบัปฐมวยั 
 2.  วฒิุทางการศึกษา 

     �   ปริญญาตรี                     �   สูงกวา่ปริญญาตรี          
3.  ประสบการณ์การทาํงานนับตั� งแต่เริ4 มงานทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม        

เป็นเวลา..................ปี            
 4.  ขนาดโรงเรียนของท่าน 
     �   ขนาดเล็ก (1 - 120  คน)     �   ขนาดกลาง (121 - 600  คน) 
     �   ขนาดใหญ่ (601 - 1500  คนขึ�นไป) 
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ตอนที�  2  ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดับปฐมวยั ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที4      
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

คําชี(แจง  โปรดอ่านขอ้ความในแบบสอบถามอยา่งละเอียด  แลว้พิจารณาวา่ในแต่ละขอ้นั�น  ขอ้ความใด
ตรงกบัขอ้เทจ็จริง  มีปัญหา มากและนอ้ยเพียงใด  โดยทาํเครื4องหมาย  �  ลงในช่องวา่งทางขวามือ  
เพียงขอ้ละ  1   ช่องเท่านั�น  โดยถือเกณฑ ์ ดงันี�  
 

5            หมายถึง    มีปัญหาการบริหารการจดัการอยูใ่นระดบัมากที4สุด 
4    หมายถึง    มีปัญหาการบริหารการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
3     หมายถึง     มีปัญหาการบริหารการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2    หมายถึง     มีปัญหาการบริหารการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1    หมายถึง     มีปัญหาการบริหารการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยที4สุด 

 

ตัวอย่าง 

ขอ้ รายการปัญหาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
ระดบัของปัญหา 

5 4 3 2 1 
00 การจดัทาํหลกัสูตรปฐมวยั �     
01 การประเมินการใชห้ลกัสูตรปฐมวยั   �   

 

 

คําอธิบาย 

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าขอ้  00  หมายความว่า  การจดัทาํหลกัสูตรปฐมวยัและ         
การประเมินการใชห้ลกัสูตรปฐมวยัมีระดบัของปัญหาการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากที4สุด  และ
ข้อ 01 การประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวยัมีระดับของปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับ       
ปานกลาง 
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ขอ้ รายการปัญหาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
ระดบัของปัญหา 

5 4 3 2 1 

การบริหารวชิาการ      

1 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา
ใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเหมาะสม
กบัเด็ก 

     

2 การจดัประสบการณ์เนน้เด็กเป็นสาํคญั      
3 การนิเทศภายใน      
4 การทาํวจิยัเพื4อพฒันาการเรียนรู้      
5 การใชสื้4อ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาที4ทนัสมยั  

หลากหลายและมีคุณภาพ 
     

6 การบูรณาการกิจกรรม  และการจดัประสบการณ์ที4เหมาะสม      
7 เด็กไดรั้บประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญา     

ในทอ้งถิ4น 
     

8 ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลพฒันาการเด็ก     
แผนการสอนและหลกัสูตรสถานศึกษาทุก ๆ ปีการศึกษา 

     

9 การนาํผลการประเมินพฒันาการเด็ก  แผนการสอนและ  
หลกัสูตรสถานศึกษามาใชว้างแผนการบริหารจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัอยา่งเป็นระบบ 

     

10 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยั       
จนไดรั้บการรับรองจากสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

     

การบริหารงบประมาณ      

11 การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นงบประมาณระดบัปฐมวยั      
12 การจดัทาํแผนเสนองบประมาณระดบัปฐมวยั      
13 การจดัสรรงบประมาณระดบัปฐมวยัอยา่งเพียงพอ      
14 การวางแผนการใชง้บประมาณระดบัปฐมวยัอยา่งเพียงพอ      
15 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื4อการศึกษาปฐมวยั      
16 การบริหารการเงินและการบญัชีระดบัปฐมวยั      
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ขอ้ รายการปัญหาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
ระดบัของปัญหา 

5 4 3 2 1 
17 การดาํเนินการดา้นงบประมาณระดบัปฐมวยัเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  โดยยดึประโยชน์เกิดแก่เด็กเป็นสาํคญั 
     

18 การตรวจสอบ  ติดตามการใชง้บประมาณระดบัปฐมวยั      

19 การประเมินผลดา้นงบประมาณระดบัปฐมวยั      

20 การนาํผลการประเมินดา้นงบประมาณเป็นขอ้มูลวางแผน  

พฒันาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งมีระบบ 

     

การบริหารงานบุคคล      

21 การวางแผนอตัรากาํลงัคนอยา่งเพียงพอกบัเด็กระดบัปฐมวยั      

22 การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ      

23 การจดัสวสัดิการและขวญักาํลงัใจแก่ครูระดบัปฐมวยั      

24 การมีคุณสมบติัที4เหมาะสมของครูระดบัปฐมวยั      

25 การปฏิบติัตนตามระเบียบวินยัของครูระดบัปฐมวยั      

26 ความรู้ความสามารถของครูระดบัปฐมวยั      

27 การสร้างเสริมวนิยั  คุณธรรม  จริยธรรมแก่ครูระดบัปฐมวยั      

28 การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของ

ครูระดบัปฐมวยั 

     

29 การนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการบริหารจดัการศึกษา

ระดบัปฐมวยัอยา่งเป็นระบบ 

     

การบริหารทั�วไป      

30 การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเด็กระดบัปฐมวยั      

31 การดาํเนินงานธุรการและงานสารบรรณระดบัปฐมวยั      

32 การจดัระบบควบคุมภายใน      

33 การจดัทาํสาํมะโนเด็กระดบัปฐมวยั      

34 การประสานงานกบัเขตพื�นที4การศึกษาและหน่วยงานอื4น ๆ      

35 การจดัสภาพในห้องเรียนให้เหมาะสมและเอื�อต่อการส่งเสริม
พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั 
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ขอ้ รายการปัญหาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
ระดบัของปัญหา 

5 4 3 2 1 
36 การจดัอาคารสถานที4  สิ4งอาํนวยความสะดวกที4ส่งเสริม

พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
     

37 การดูแล  บาํรุง  รักษาอาคารสถานที4และแหล่งเรียนรู้ระดบั
ปฐมวยั 

     

38 จดัตั�งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื4อดาํเนินการและตรวจสอบ      
39 การประชาสัมพนัธ์และวางแผนรับเด็กระดบัปฐมวยั      
40 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื4อพฒันาการศึกษาระดบั

ปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ 
     

41 การจดัอาหารกลางวนัที4มีคุณภาพถูกหลกัอนามยัใหแ้ก่เด็ก      
42 การจดัอาหารเสริม (นม) บริการเด็กอยา่งเพียงพอเหมาะสม      
43 การช่วยเหลือเด็กและมาตรการใหเ้ด็กไดรั้บความปลอดภยั      
44 การใหบ้ริการสาธารณะแก่ผูมี้ส่วนเกี4ยวขอ้งกบัระดบัปฐมวยั      
45 ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานอื4นมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยั 
     

46 การใหบ้ริการการศึกษาแก่ผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์ร  และ
หน่วยงานอื4น 

     

47 การควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผลการบริหารงานทั4วไป
ใหบ้รรลุผล  เสร็จตามวตัถุประสงค ์

     

48 การนาํผลการประเมินไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัอยา่งเป็นระบบ 

     

 

 

ขอขอบคุณที4ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลครั� งนี�อยา่งดียิ4ง 

ชญัชนนัท ์  พิพฒัน์สุขดาํรง 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 13  ผลสรุปค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การบริหารวชิาการ         
1. การพฒันาและปรับปรุง   

หลกัสูตรระดบัปฐมวยัของ
สถานศึกษาใหท้นัสมยั    

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยัเหมาะสมกบัเด็ก 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
2. การจดัประสบการณ์เนน้เด็ก

เป็นสาํคญั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
3. การนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 เหมาะสม 

4. การทาํวจิยัเพื@อพฒันา         

การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
5. การใชสื้@อ  นวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษาที@ทนัสมยั  

หลากหลายและมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
6. การบูรณาการกิจกรรม  และ

การจดัประสบการณ์             
ที@เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

7. เด็กไดรั้บประสบการณ์จาก

แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ในทอ้งถิ@น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

8. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลพฒันาการเด็ก  
แผนการสอนและหลกัสูตร
สถานศึกษาทุก ๆ ปีการศึกษา +1 +1 +1 0 0 3 0.60 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การบริหารวชิาการ         
9. การนาํผลการประเมิน

พฒันาการเด็ก  แผนการสอน
และหลกัสูตรสถานศึกษามา
ใชว้างแผนการบริหารจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัอยา่ง
เป็นระบบ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

10. การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาปฐมวยั     
จนไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกัรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 เหมาะสม 

การบริหารงบประมาณ         
11. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

ดา้นงบประมาณระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

12. การจดัทาํแผนเสนอ
งบประมาณระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

13. การจดัสรรงบประมาณระดบั
ปฐมวยัอยา่งเพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

14. การวางแผนการใช้
งบประมาณระดบัปฐมวยั      
อยา่งเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

15. การระดมทรัพยากรและ      
การลงทุนเพื@อการศึกษา
ปฐมวยั +1 +1 -1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

16. การบริหารการเงินและการ

บญัชีระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
17. การดาํเนินการดา้น

งบประมาณระดบัปฐมวยั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยยดึประโยชน์เกิดแก่เด็ก

เป็นสาํคญั +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
18. การตรวจสอบ  ติดตามการใช้

งบประมาณระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
19. การประเมินผลดา้น

งบประมาณระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

20. การนาํผลการประเมินดา้น
งบประมาณเป็นขอ้มูลวางแผน  

พฒันาการบริหารจดัการศึกษา

ปฐมวยัอยา่งมีระบบ +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

การบริหารงานบุคคล         

21. การวางแผนอตัรากาํลงัคน 
อยา่งเพียงพอกบัเด็กระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 

22. การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  
ความสามารถ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

23. การจดัสวสัดิการและขวญั

กาํลงัใจแก่ครูระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
24. การมีคุณสมบติัที@เหมาะสม

ของครูระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

25. การปฏิบติัตนตามระเบียบ

วนิยัของครูระดบัปฐมวยั 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 
26. ความรู้ความสามารถของครู

ระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 0 0 3 0.60 เหมาะสม 
27. การสร้างเสริมวนิยั  คุณธรรม  

จริยธรรมแก่ครูระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

28. การติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน

ของครูระดบัปฐมวยั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
29. การนาํผลการประเมินไปใช้

พฒันาการบริหารจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัอยา่ง
เป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

การบริหารทั#วไป         
30. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

เด็กระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

31. การดาํเนินงานธุรการและ
งานสารบรรณระดบัปฐมวยั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

32. การจดัระบบควบคุมภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
33. การจดัทาํสาํมะโนเด็กระดบั

ปฐมวยั +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

34. การประสานงานกบัเขตพืIนที@
การศึกษาและหน่วยงาน  
อื@น ๆ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

35. การจดัสภาพในห้องเรียนให้

เหมาะสมและเอืIอต่อการ       

ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก

ระดบัปฐมวยั +1 0 +1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 

36. การจดัอาคารสถานที@           

สิ@งอาํนวยความสะดวกที@       

ส่งเสริมพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

37. การดูแล  บาํรุง  รักษาอาคาร

สถานที@และแหล่งเรียนรู้

ระดบัปฐมวยั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 

38. จดัตัIงคณะกรรมการ         

สถานศึกษาเพื@อดาํเนินการ

และตรวจสอบ +1 +1 +1 0 0 3 0.60 เหมาะสม 

39. การประชาสัมพนัธ์และ

วางแผนรับเด็กระดบัปฐมวยั +1 0 +1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 

40. การระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาเพื@อพฒันา

การศึกษาระดบัปฐมวยัอยา่ง

มีคุณภาพ +1 0 1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 

41. การจดัอาหารกลางวนัที@มี

คุณภาพถูกหลกัอนามยัให้แก่เด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

42. การจดัอาหารเสริม (นม) 

บริการเด็กอยา่งเพียงพอ 

เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

43. การช่วยเหลือเด็กและ      
มาตรการให้เด็กไดรั้บ      
ความปลอดภยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

44. การใหบ้ริการสาธารณะ         
แก่ผูมี้ส่วนเกี@ยวขอ้งกบั  
ระดบัปฐมวยั +1 0 +1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 

45. ผูป้กครอง  ชุมชนและ    
หน่วยงานอื@นมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

46. การใหบ้ริการการศึกษาแก่     
ผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์ร  
และหน่วยงานอื@น +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

47. การควบคุม  กาํกบั  ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารงานทั@วไปใหบ้รรลุผล       
เสร็จตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

48. การนาํผลการประเมินไปใช ้
ในการบริหารจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 

 
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 14  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม  เรื�อง  ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ในโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 

 

ดา้น ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

ดา้นบริหารวชิาการ 1 0.87 
 2 0.95 
 3 0.95 
 4 0.85 
 5 0.90 
 6 0.97 
 7 0.90 
 8 0.87 
 9 0.98 
 10 0.90 

ดา้นบริหารงบประมาณ 1 0.96 
 2 0.94 
 3 0.93 
 4 0.93 
 5 0.94 
 6 0.95 
 7 0.96 
 8 0.96 
 9 0.96 
 10 0.96 
ดา้นบริหารงานบุคคล 1 0.55 
 2 0.84 
 3 0.21 
 4 0.71 
 5 0.94 
 6 0.81 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
   

ดา้น ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

 7 0.87 
 8 0.96 
 9 0.97 
ดา้นบริหารทั�วไป 1 0.95 
 2 0.92 
 3 0.89 
 4 0.94 
 5 0.89 
 6 0.90 
 7 0.90 
 8 0.97 
 9 0.92 
 10 0.97 
 11 0.93 
 12 0.93 
 13 0.95 
 14 0.96 
 15 0.95 

 16 0.92 
 17 0.92 
 18 0.92 
 19 0.96 
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ตาราง 15  ผลการวเิคราะห์ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
 

ดา้น 
ค่าความเชื�อมั�น 

ของแบบสอบถาม 

ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�ประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 
1.  ดา้นบริหารวชิาการ  0.95 
2.  ดา้นบริหารงบประมาณ  0.95 
3.  ดา้นบริหารงานบุคคล  0.97 
4.  ดา้นบริหารทั�วไป  0.97 

ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั*งฉบบั  0.97 

 
 

 




