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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 319 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั
ทุกดา้น 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of early childhood education 

management of basic educational schools under Nakhonratchasima Primary Education Service 
Area Office 2 and to compare the level of early childhood education management classified by 
personnel status and sizes of schools. The data were collected from administrators and teachers 
altogether 319 using a constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.92. The 
collected data were analyzed to find out percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 
 The results of the research were as follows:  
 The level of early childhood education management of basic educational schools under 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 2 was high in every aspect and the 
comparison on the level of early childhood education management classified by personnel status 
and sizes of schools showed no any differences in every aspect.  
 
 
 
 
 



ค 

 
กติติกรรมประกาศ 

 
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง

ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี  
ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยท์ุกท่าน      

ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก      
พระมหาสมยั ผาสุโก, ดร. และ ดร.ศิวดล ดวงหะคลัง อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุง และตรวจสอบความถูกตอ้ง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบั
น้ีมีความสมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน และครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือและ
กรุณาตอบแบบสอบถามใหผู้ว้จิยั จนกระทัง่การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ี ท่ีอ  านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู ้วิจ ัยด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 คุณค่าและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาแด่
พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่าน เจา้ของต ารา และผลงานวจิยั ท่ีกรุณาอบรมสั่งสอนประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ และช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้แก่ผูว้ิจยัจนมีความรู้ความสามารถในการท าสาร
นิพนธ์ฉบบัน้ีจนประสบผลส าเร็จ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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ตารางที ่4.14 การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

87 

ตารางที ่4.15    การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก                         

88 

ตารางที ่4.16    การเปรียบเทยีบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต  2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ด้านการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

89 

ตารางที ่4.17    ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก 

90 

ตารางที ่ 4.18      การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอนกับ
ครอบครัวของเด็ก 

91 

ตารางที ่4.19     การเปรียบเทยีบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก 

92 

 
  
  
      
                                                                                                               



ญ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

  หน้า 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  66 

 



 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
สมัยก่อนเราเช่ือว่าสมองเล็กๆ ของเด็กจะพฒันาไปเร่ือย ๆ ตามธรรมชาติไม่มีส่ิงใด

สามารถก าหนดพัฒนาการนั้ นได้ ดังนั้ นการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงไม่ได้หว ังท่ีจะพึ่ งพา
องคป์ระกอบอ่ืนใดเป็นพิเศษในการช่วยส่งเสริมให้สมองนั้นพฒันา แต่ในช่วง 50 ปีท่ีผา่นมา ความ
เช่ือดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไป และค่อยๆ ชัดเจนข้ึนเม่ือนานาประเทศได้ให้ความส าคญักบั
ความรู้เก่ียวกบัสมอง โดยมีการท าวิจยัและคน้พบว่าสมองของเด็กเล็ก ๆ จะมีความต่ืนตวัในการ
ท างานมากกวา่สมองผูใ้หญ่ถึง 2 เท่า และความต่ืนตวัน้ีจะค่อยๆ ลดนอ้ยลงเม่ือเป็นวยัรุ่น แต่การท่ี
สมองพฒันาข้ึนได้นั้น เป็นผลมาจากการมีความสัมพนัธ์กันระหว่างยีนกับส่ิงแวดล้อม ดังนั้น
ประสบการณ์ในช่วงแรกๆ ของชีวิตโดยเฉพาะ 0-8 ปี จึงมีส่วนส าคญัอย่างมากต่อการก าหนด
โครงสร้างทางสมอง ทั้งยงัมีผลต่อพฒันาการทางสมอง และการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็น
ผู ้ใหญ่โดยธรรมชาติ เด็กในวยัน้ีย่อมอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง สนใจในส่ิงแวดล้อม 
กระฉบักระเฉงไม่อยูน่ิ่ง ชอบการเลียนแบบ ตอ้งการการยอมรับจากผูใ้หญ่ สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจสั้ น แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกได้ดีเท่าไร
สภาพแวดล้อมรอบตวั จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการเช่ือมโยงเรียนรู้ หาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวดีก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีดีงาม หากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม เด็กจะเกิดความคบัขอ้งใจ
มองโลกในแง่ร้าย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงย่อมส่งผลต่อชีวิตในอนาคของเด็กต่อไป จาก
ผลงานวจิยัหลายช้ินพบวา่ เด็กในวยัน้ีมีพฒันาการทางสติปัญญามากท่ีสุดนัน่ คือ เด็กอายุ 1 ปี จะมี
พฒันาการทางสติปัญญาร้อยละ 20 เด็กอายุ 4 ปี จะพฒันาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 และเม่ือ 6 ปี จะ
พฒันาไดถึ้งร้อยละ 70-80 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมต่างๆ จะช่วยพฒันา
เด็กไดดี้เยีย่มโดยเฉพาะในช่วงวยั 6 ปีแรกของชีวติ1 

                                                        
1คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย พ.ศ. 2554 , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554), หนา้ 117-118. 
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การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัเป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาชีวิตของเด็กใน
อนาคตเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ดงันั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาเด็กในวยัน้ี ในส่วนของการจดัการศึกษา
ปฐมวยั ก าหนดให้ใช้หลักสูตรทางการศึกษาปฐมวยัเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
พฒันาการ และเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546เป็นหลักสูตรแกนกลางท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นเช่นเดียวกับ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดปรัชญาการศึกษาเพื่อพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ
ของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพ และมีหลกัการให้เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูเพื่อ
พฒันาตนเองตามล าดบัชั้นของพฒันาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มศกัยภาพ การท่ีจะสนอง
หลกัการและปรัชญาทั้งหมดดงักล่าวพร้อมกนัน้ี กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าคู่มือ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล มีทั้ งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสรีมประสบการณ์
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการ
พฒันาการเด็กทุกด้านเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั ยงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากครูผูส้อน
ระดบัปฐมวยัไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในสาขาอนุบาลหรือสาขาการศึกษาปฐมวยัโดยตรง ท าให้การ
จดัประสบการณ์เตรียมความพร้อมเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง และไม่ตรงกบัแผนการจดัประสบการณ์
ระดบัปฐมวยั 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้มีการจดัการศึกษาใน
ระดับปฐมวยัเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั โดยมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นผูด้  าเนินการจดัประสบการณ์ให้เด็ก จ านวน 176 โรงเรียน โดยอาศยัแนวการจัด
ประสบการณ์ระดบัปฐมวยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติมาโดยตลอดซ่ึงสถานศึกษาในสังกัด  ต้องใช้หลักการแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตร แนวการจดัประสบการณ์ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการทัว่
ประเทศการจดัการศึกษาปฐมวยัแมว้่าจะจดัตามความหมายของการศึกษา โดยจากการรายงาน

                                                        
2กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2546), หนา้ 49. 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราช-สีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2554 มีบางโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินในบาง
มาตรฐานอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

ซ่ึงถือวา่ยงัตอ้งมีการพฒันาอีกมาก โดยเฉพาะในดา้นการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
ถือวา่เป็นหัวใจหลกัในการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ให้คิดเป็น ท าเป็น
ครูจะต้องสร้างเสริมให้เด็กพฒันาตามความคิดรวบยอด ฝึกให้เด็กได้จ  าแนก เปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู่  เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหาเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และสอดคล้องกับ
พฒันาการทั้ง 4 ด้าน เช่น \พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และความคิด
สร้างสรร ฯลฯ 

จากกระแสความเปล่ียนแปลงในสังคมท่ีผ่านมา พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนเห็นคุณค่า
การศึกษา และตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานท่ีจะตอ้งได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท าให้พ่อแม่ 
ผูป้กครอง และผูค้นในชุมชนจ านวนมากเร่ิมมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้และ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเอง และยงัพบปัญหาหลายประการ อาทิ ขาด
แคลนบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาดา้นปฐมวยั การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา
ปฐมวยัส่วนใหญ่ยงัจดัไม่ครบตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้ท าให้ประสบปัญหามากใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
ในการวางแผนพฒันา บริหารจดัการศึกษาปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการบริหารงาน
ทั้งยงัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัให้
มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัสถานศึกษามากยิง่ข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวยั ในการวางแผนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กให้เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 
 



4 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดับการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ใน 6 ด้าน คือ ด้านการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษาปฐมวยั ดา้นการสร้างสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้
ของเด็ก และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารจดัการศึกษาปฐมวยั จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวิจยั ของนิยากร ศรีมงัคละ ซ่ึงศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 ใน 6 ดา้น คือ ดา้นการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก ผลการศึกษา
พบวา่ มีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนั 
และปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 แตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไวด้งัน้ี  

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

พุทธศักราช 2546 ทั้ ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้           
ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และดา้นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก  
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 1,877 คน  

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ได้แก่  สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการด าเนินเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหาร 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย หมายถึง การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 4-5 ปี(5 ปี 

หมายถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วนั) ก่อนเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือการด าเนินการจดัศึกษา
ปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย หมายถึง การด าเนินงานบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัตาม
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัในสภาพท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงมีขอบข่ายการบริหาร 6 ดา้น 
ดงัน้ี  

ด้ำนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย หมายถึง การด าเนินการจดัท าและพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน มีองคป์ระกอบท่ี
ไดม้าจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินและมีความโดดเด่นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศึกษา และมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก หมายถึง การจดัเตรียมส่ิงแวดล้อม
อย่างเหมาะสม สนองความตอ้งการของเด็กมีความพร้อมทั้งภายในและภายนอกของอาคารเรียน
ภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์ ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมเพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้รับการพฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
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สติปัญญา ซ่ึงในแต่ละวนัประสบการณ์ท่ีจดัครอบคลุมประสบการณ์ส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
และยดืหยุน่ใหมี้สาระท่ีเด็กสนใจและสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด  

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและ
หลายประสบการณ์ส าคญัหรือหน่ึงแนวคิดเด็กเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม 

กำรประเมินพฒันำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กในขณะท ากิจกรรม แล้วจดบนัทึกลงในเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนหรือก าหนดอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกในแต่ละคร้ัง เป็นขอ้มูลในการพฒันากิจกรรมให้เด็กไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก หมายถึง การติดต่อส่ือสารการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั ระหว่างครูและบุคลากรในสถานศึกษากบัผูป้กครอง ชุมชน และ
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 176 โรงเรียน ซ่ึงเป็นสถานศึกษาในสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 หมายถึง สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีตั้งอยู่ในเขตบริการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ประกอบด้วย พื้นท่ี 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอจกัราช อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอหนองบุญมาก 
อ าเภอโชคชยั และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ของจงัหวดันครราชสีมา ท่ีด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยั 

บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

สถำนภำพ หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาและ

รักษาการในต าแหน่ง ในสถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การก าหนดประเภทของขนาดสถานศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการจดัการ จ าแนกเป็น 3 ขนาด 

ขนำดเลก็ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1-120 คน 
ขนำดกลำง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน 
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ขนำดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คน ข้ึนไป 
ระดับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดั

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ท าให้ทราบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.6.3 ท าให้ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 2 ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัและใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

1.6.4 ท าใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยั เพื่อก าหนดทิศทางในการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยั ให้มี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายของการบริหารจดัการ 
2.2 ความหมาย และความส าคญัของการศึกษาปฐมวยั 
2.3 แนวคิด หลกัการการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2.4 ทฤษฎีพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2.5 การจดัประสบการณ์เตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพ สามารถพฒันาเด็กปฐมวยัใหเ้ป็นผูมี้พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็ม
ตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน เป็นก าลงัส าคญัท่ีจะพฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

2.1.1 การบริหาร มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารไวด้งัน้ี    
การบริหาร หมายถึง การท่ีบุคคลร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีร่วมกนัก าหนดไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจน ดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ การ
ประยุกตเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ มีกฏเกณฑ์ในการท างานท่ี
เป็นท่ียอมรับไดร่้วมกนั1  

                                                        
1ทสัวี วงศย์ืน, ความหมายและความส าคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ใน 

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ชุดที่ 1 - 5 , พิมพค์ร้ังท่ี 1, (นนทบุรี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), หนา้ 1-6.  
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เสนาะ ติเยาว์ ไดส้รุปความหมายของการบริหาร ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
1. การบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัคนอ่ืน ความหมายน้ีเป็นการระบุว่า

ผูบ้ริหารไม่ไดล้งมือท างานดว้ยตวัเอง แต่ท างานโดยการสั่งใหค้นอ่ืนท า 
2. การบริหาร คือ กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมในการ
วางแผน การจดัองค์การ การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวตัถุให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารดว้ยดี 

3. การบริหาร คือ กระบวนการท างานกบัคนและวตัถุเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ค า
จ  ากดัความน้ีเนน้การใชท้รัพยากรบุคคลและทรัพยากรวตัถุ ใหบ้งัเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

4. การบริหาร คือ กระบวนการท างานกบัคนและโดยอาศยัคน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป2  

หวน พนิธุพนัธ์ ไดร้วบรวมและสรุปความหมายของการบริหาร ไวด้งัน้ี 
1. การบริหารเป็นศิลปะของการท างานใหส้ าเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน  
2. การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปท่ีร่วมกนัปฏิบติัการให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  
3. การบริหาร คือ การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกันท างาน เพื่อจุดประสงค์อย่าง

เดียวกนั 
4. การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้ งแต่ 2 คน ข้ึนไปร่วมกันด าเนินการให้บรรลุ

จุดประสงคร่์วมกนั 
5. การบริหาร คือ การใชศ้าสตร์และศิลปะในการน าทรัพยากรการบริหารมาประกอบการ

ตามกระบวนการบริหาร ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. การบริหาร คือ ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ ซ่ึง

หมายความว่าผูบ้ริหารไม่เป็นผูป้ฏิบติั แต่ใช้ศิลปะท าให้ผูป้ฏิบติังานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรง
ตามจุดหมายขององคก์ารหรือตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้3  

                                                        
2เ สนาะ  ติ เ ย า ว์ , หลักก า รบ ริหาร , พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  3, (ก รุ ง เทพมหานคร  : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หนา้ 1-7.  
3หวน พินธุพนัธ์ุ, การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ, (นนทบุรี : พินธุพนัธ์, 2548), 

หนา้ 1-8.  
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จะเห็นได้ว่านักวิชาการให้ความหมายของการบริหารไว้หลากหลาย เม่ือประมวล
ความหมายของค าวา่บริหาร ตามแนวคิดจากนกัวชิาการจะพบวา่ความหมาย  

1. การมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ 
2. มีการร่วมกนัด าเนินการ หรือปฏิบติัการเพื่อใหก้ารปฏิบติัตามภารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์ 
3. เป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบุคคล  
4. มีการด าเนินการอยา่งเป็นกระบวนการหรือขั้นตอน และ  
5. มีการใชท้รัพยากรในการด าเนินการ 
2.1.2 การจดัการ  
ค าว่า การจดัการ(Management) เป็นค ารวมท่ีครอบคลุมการเนินการบางอย่างโดยมี

เป้าหมายท่ีมุ่งบรรลุอย่างชดัเจนมีการก าหนดรูปแบบอย่างชดัเจน มีการก าหนดรูปแบบกระบวนมี
การจดัองคก์าร มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ 
เช่น วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด
กระบวนการทั้ งหมดน้ี คือ การจัดการ ซ่ึงต้องกระท าอย่างเป็นระบบมีแผน มีเป้าหมาย มี
ผูรั้บผดิชอบและมีเคร่ืองมือกลไกลน้ี ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จได้4  

วิรัช สงวนวงศ์วาน กล่าวว่า การจดัการ คือ ส่ิงท่ีผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารต้องปฏิบติั ซ่ึง
เก่ียวข้องกับการประสานงาน และการดูแลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของผูอ่ื้น เพื่อให้งานและ
กิจกรรมเหล่านั้นส าเร็จลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงานและดูแลงาน
ของผูอ่ื้นจึงเป็นขอ้แตกต่าง ท่ีแยกแยะผูบ้ริหารออกจากผูท่ี้มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบเฉพาะงาน
ของตนเอง5  

ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า การจดัการ หมายถึง เทคนิควิธีการเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ยการ
วางแผน การจดัองค์การ และการควบคุม มีการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ซ่ึงโดยทัว่ไป 
แลว้ค าว่าการจดัการมกัใชใ้นวงการธุรกิจ แต่อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ การจดัการ กบัค าวา่บริหารมกัใช้
แทนกนัได ้6 

                                                        
4ปรัชญา เวสารัชช์ , พฤติกรรมองค์การ ผู้น าในองค์การ, (กรุงเทพหมานคร : โอเดียน 

สโตร์, 2526), หนา้ 7.    
 5วรัิช สงวนวงศว์าน , การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียนสโตร์, 2546,) หนา้ 8.  
 6ภารตี อนนัต์นาวี , หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , (ชลบุรี : บริษทั 
ส านกัพิมพม์นตรี จ  ากดั, 2552), หนา้ 10.  
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พัชสิรี ชมพูค า ให้ความหมายของการจดัการว่า หมายถึง การด าเนินการในการวางแผน 
ตดัสินใจ การจดัองคก์าร การน าและการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององคก์าร อนัไดแ้ก่ ทรัพยากร
การเงิน สินทรัพยถ์าวร เพื่อจะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล7  

อนิวัช แก้วจ านง กล่าวถึงการจดัการว่า หมายถึง กระบวนการในการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยใช้การวางแผน การจดัองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย์การน าและการควบคุม
รวมถึงมีการประสานงานการท างานทั้งภายใน และภายนอกองค์การ เพื่อให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้8  

จากความหมายของการจดัการท่ีนกัวิชาการไดเ้สนอไว ้สรุปไดว้า่ การจดัการ หมายถึงการ
ด าเนินการอยา่งมีเป้าหมาย เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนโดยใชก้ารวางแผน การจดัองค์การ การจดั
ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการควบคุมเพื่อจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

 2.2 ความหมายและความส าคญัของการศึกษาระดับปฐมวยั   
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั มีผูใ้หค้วามหมายของการศึกษาปฐมวยัไวห้ลายประการดงัน้ี 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ใหค้วามหมาย เด็กปฐมวยั หมายถึง วยัตั้งแต่ 

แรกเกิดจนถึง 5 ปี จดัได้ว่าเป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิตทั้งน้ีเพราะพฒันาการทุกๆ ด้านของ
มนุษย์ ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จะเจริญมากท่ีสุดในช่วง น้ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวยัว่าหมายถึง เด็กในช่วงอาย ุ
ระหวา่ง 0 – 5 ปี “เด็กตั้งแต่แรกปฏิสนธิ ถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วนั กรมการฝึกหดัครู กรมการ
ศาสนา กล่าววา่เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุระหวา่ง 0–6 ปี เป็นวยัก่อนประถมศึกษาวยัน้ีเด็ก
เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด และพฒันาการท่ีเกิดข้ึนในช่วงปฐมวยั จะเป็นการปูพื้นฐานส าคญัส าหรับ
ชีวติของเด็กต่อไปในอนาคต       

                                                        
 7พชัสิรี ชมพูค า, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, 2552 ), หนา้ 
27.  
 8อนิวชั แกว้จ านง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2552), หนา้ 18.  
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บูรชัย ศิริมหาสาคร ได้ให้ความหมายของการศึกษาปฐมวยัไวว้่า ลกัษณะการเล้ียงดูให้
การศึกษาผา่นการเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา โดยจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน9   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้ความหมายว่า การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจและศกัยภาพ
ของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนให้พฒันาได้เต็มตามศกัยภาพของเขาซ่ึงครู
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะรู้จกัผูเ้รียนโดยธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์ พื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน 
และวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน10        

วฒันา บุญญฤทธ์ิ ให้ความหมายเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยัวา่ เป็นการศึกษาแห่งการเตรียม
ความพร้อมใหก้บัเด็กก่อนประถมศึกษา11  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาปฐมวยั หมายถึง การจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 
ปี ใหมี้ความพร้อมท่ีดีทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาความส าคญัของ
เด็กปฐมวยั เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง เป็นความหวงัของครอบครัวเป็นผูสื้บทอดมรดกทาง
วฒันธรรมและความเป็นมนุษยชาติ เป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ อนาคตของประเทศชาติ
จึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา จะเป็นผู ้ท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติดงันกัจิตวทิยา และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัเด็กปฐมวยัไวด้งัน้ี 

 
 
 
 

                                                        
9บูรชยั ศิริมหาสาคร, แผนการจัดประสบการณ์ก่อนประถมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นเด็ก

เป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหนาค : บุค๊พอย, 2545), หนา้ 4 –7. 
10กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดการศึกษาปฐมวยั, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะ 

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2545), หนา้ 1-3. 
11วฒันา บุญญฤทธ์ิ , วันนี้ของครูปฐมวัยในอีกมุมมองหน่ึง, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548), หนา้ 8.  
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ซิกมันต์ ฟรอยด์ นกัจิตวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่า วยัเร่ิมตน้ของชีวิตมนุษย ์คือ ระยะ 5 ปี แรก
ของชีวิต ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ ในตอนตน้ชีวิตมนุษยข์องคนเรา จนถึงวาระสุดทา้ย ฟรอยด์
เช่ือวา่ การอบรมเล้ียงดูในระยะปฐมวยันั้น จะมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต12  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตราท่ี 18 ระบุใหมี้การจดัการศึกษาปฐมวยั สถานพฒันาเด็กปฐมวยั นอกจากนั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดัตั้งสถาบนัปฐมวยั คือ การสร้างคน 
สร้างชาติ  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พุทธศกัราช 2545 –2549 ได้มีเป้าหมาย ในการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัโดยมีเป้าหมายเด็กอายุ 0 – 5 ปี ทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาและเตรียมความ
พร้อมทุกดา้น ก่อนเขา้สู่ระบบการศึกษาและในดา้นยุทธศาสตร์การด าเนินการ รัฐบาลไดเ้น้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้อ่แม่ ผูป้กครอง และผูเ้ตรียมตวัเป็นพ่อแม่มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเล้ียงดูเด็ก ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาและแรกเกิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพเพื่อให้เด็กมีวุฒิภาวะ และสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 13 

เยาวพา เตชะคุปต์ ได้ให้ความหมายการจดัการศึกษาปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซ่ึงการจดัการศึกษาดงักล่าวจะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง
ไปจากระดบัอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพ และการ
พฒันาทางสมอง14 

                                                        
12Sigmund Freud, อา้งใน โชติกา ภิญโญ “สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนระดบั

ปฐมวยัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 
4”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล), 2551, หนา้ 
13-14. 

13ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวยัตามแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหนาคร : ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษา
แห่งชาติ, 2545), หนา้ 37-39. 

14เยาวภา เตชะคุปต,์ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั, (กรุงเทพมหานคร : แมค็, 2542), 
หนา้ 14. 
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การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยันั้น ไดเ้ป็นแกนน าในการจดัท าหลกัสูตรระดบัปฐมวยัข้ึนซ่ึง
ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 

1. จดัท าหลกัสูตรไว ้2 ระดบั คือ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุต  ่ากวา่ 3 ปี และ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอาย ุ3 – 5 ปี 

2. จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของเด็กสนองความตอ้งการ และความสนใจของ
เด็กแต่ละระดบั 

3. จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างพฒันาการของเด็กทั้ง 4 ดา้น ให้สัมพนัธ์กนัโดยจดัสัดส่วนให้
พอเหมาะกบัระยะเวลาของกิจกรรม 

4. จดักิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ ความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5. จดักิจกรรมและประสบการณ์ สามารถยืดหยุน่ให้เหมาะสมกบัสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม15  

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 เป็นแนวทางท่ียึดถือส าหรับใช้จดักิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อพฒันาให้ครบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ซ่ึงมีหลกัการ คือเด็กระดบัปฐมวยัเป็นระยะ
ท่ีส าคญัยิ่งของชีวิต ทั้งน้ีเพราะเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการวางรากฐานและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศรัฐไดก้ าหนดสภาวะความตอ้งการ
พื้นฐานและบริการส าหรับเด็กและเยาวชน โดยระบุว่าเด็กทุกคนจะตอ้งได้รับการสนองตอบขั้น
พื้นฐานเพื่อให้การพฒันาเป็นไปอย่างรอบดา้นเพื่อให้การพฒันาบรรลุถึงศกัยภาพของความเป็น
มนุษยโ์ดยสมบูรณ์ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในท านองเดียวกนั
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พุทธศกัราช 2545 – 2549) ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์การจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามศกัยภาพ ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดแ้บ่งหลกัสูตรไว ้2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุต  ่ากวา่ 3 ปี เป็นการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัและสถานรับเล้ียงเด็ก 

ระยะท่ี 2 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นการศึกษาเพื่อปูพื้นฐาน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาในระดบัประถมศึกษาจดัการศึกษาในลกัษณะของอบรม 

                                                        
15กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546, 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2546), หนา้ 59. 
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เล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัญหางานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้หลกัสูตรระยะท่ี 2 เป็น
แนวทางในการท าวจิยั16  
 

2.3 แนวคดิหลกัการการจัดการศึกษาปฐมวยั 
2.3.1 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวยั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หแ้นวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยัดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก พฒันาการของมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวั

มนุษย ์เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวติ ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพนัธ์และ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เด็กแต่ละคนจะเติบโต และมีลกัษณะ
พฒันาการแตกต่างกนัไปตามวยั โดยท่ีพฒันาการเด็กปฐมวยับ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ตวัเด็กอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวยั เร่ิมตั้ งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี พฒันาการแต่ละด้านมีทฤษฎี
เฉพาะอธิบายไว ้และสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาเด็ก อาทิ ทฤษฎีพฒันาการร่างกายท่ีอธิบายการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กว่ามีลกัษณะต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอน เด็กจะพฒันาถึงขั้นใด
จะตอ้งเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อนหรือทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีอธิบายว่า
เด็กเกิดมาพร้อมวฒิุภาวะ ซ่ึงจะพฒันาตามอายปุระสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มหรือ
ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายวา่เด็กจะพฒันาการทางสติปัญญาไดดี้ถา้ในแต่ละช่วง เด็ก
ได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจได้รับความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผูใ้กล้ชิด มี
โอกาสช่วยเหลือตนเอง ท าท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีอิสระท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบๆ ตนเอง 
พฒันาการเด็กจึงเป็นเสมือนหน่ึงแนวทางให้ผูส้อนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจเด็ก สามารถอบรมเล้ียง
ดูและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างของแต่ละบุคคล พฒันาการจะบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดช้ดัเจน17  

                                                        
16ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาระดับ 

ปฐมวัยตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2545), หนา้ ข. 

17กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546, 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2546), หนา้ 3. 
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2. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษยมี์ผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยเด็กจะตอ้งเป็นผูก้ระท าให้เกิดข้ึนดว้ยตนเองและการเรียนรู้จะเป็นไปไดดี้
ถา้เด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดเ้คล่ือนไหวมีโอกาสคิดริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจ
ของตนเองรวมทั้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นอิสระอบอุ่นและปลอดภยั ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเน่ืองจากการเรียนรู้นั้น
เป็นพื้นฐานของพฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนท่ีจะมา
เขา้สถานศึกษาการจดัท าหลกัสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตัว
เด็กเอง ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และจดักิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับ
พฒันาการของเด็กแต่ละคน 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวิตเด็กทุกคน เด็ก
จะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและ
คน้พบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยให้พฒันาการร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้
ใชป้ระสาทสัมผสัและการรับรู้ ผอ่นคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเองเรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น 
การเล่นจึงเป็นทางท่ีเด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้ความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น สร้าง
ความสัมพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นกบัธรรมชาติรอบตวั 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูห่รือ
ส่ิงแวดล้อมตัวเด็ก ท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครูผูส้อนจะต้องเข้าใจและยอมรับว่า
วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้ม ตวัเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการ
ของเด็กแต่ละคน ครูผูส้อนควรตอ้งเรียนรู้บริบททางสังคมและวฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ
เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันาเกิดการเรียนรู้และอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานเหมือน หรือต่างจากตนได้
อยา่งราบร่ืนมีความสุข18  

2.3.2 หลกัการการจดัการศึกษาปฐมวยั 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้หลักการในการจัด

การศึกษาปฐมวยัไวด้งัน้ี 

                                                        
18กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546, 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 4. 
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1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของ
เด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาโดยอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู ่และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บ
ตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิเศษได้
พฒันา รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรม และภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบนั มิใช่
เพียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุให้กระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงันั้นการ
สร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของเด็ก มุ่งเน้น
การพฒันาการทุกดา้น ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก 

กรมวิชาการได้พฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั เพื่อให้การศึกษาระดับน้ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน และได้จัดท าแนวการจัดประสบการณ์และพัฒนาเป็น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกัราช 2546 เป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้พฒัน
รวมทั้ง ทั้งยอมรับในวฒันธรรมทางและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุข มิใช่เพียงเพื่เตรียม
ความพร้อมส าหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้ น หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีเกิดจากท่ี
สถานศึกษาน าสภาพปัจจุบนัต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาจุดเด่น จุดด้อย /เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติมาก าหนดเป็นรายละเอียดสาระ และการจดักระบวนการ
การเรียนรู้ให้เด็ก โดยความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน ก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
เพื่อน าไปสู่การออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั มีการระดมทรัพยากร ทั้งของสถานศึกษาและชุมชน มาใชอ้ยา่งคุม้ค่า และใชศ้กัยภาพท่ีมี
อยูอ่ยา่งเตม็ท่ี19  

 
 
 

                                                        
 19ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), 
หนา้ 5. 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดก้  าหนดแนวทางการ 
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยัให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและยดึถือ เป็นแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองเพื่อประสานงานและพฒันางาน
ร่วมกบัสถานศึกษา 

2. พฒันาครูและผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้ ความสามารถและเขา้ใจในแนวทางการจดักิจกรรม
พฒันาเด็กตามแนวทางของหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

3. จดัตารางกิจกรรมประจ าวนัให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั จิตวิทยาพฒันาการและ
จิตวทิยาของเด็กปฐมวยั 

4. จดัหาส่ือ อุปกรณ์ เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ใหเ้พียงพอ และเหมาะสม 
5. จดัเตรียมเคร่ืองมือประเมินพฒันา และแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของ

เด็กอยา่งเพียงพอ 
6. ส่งเสริมให้ครูประเมินผลงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาสู่ครูมืออาชีพ

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546) ก าหนดขั้นตอนและแนวทางการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั มีดงัน้ี 

6.1. แต่งตั้งคณะท างาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู รวมถึงประชาชนท่ีมีความรู้ดา้นความตอ้งการ
ของชุมชน สังคม ทอ้งถ่ิน 

6.2. ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และเอกสาร
หลักสูตรอ่ืน ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเก่ียวกับตวัเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความ
ตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

6.3. ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโดยมีขอ้เสนอแนะตามองค์ประกอบ ดงัน้ี
ก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย ในก าหนดวิสัยทศัน์ควรศึกษาปรัชญาของการจดัการศึกษา
ปฐมวยั ซ่ึงเป็นส่ิงบ่งบอกเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลกัการ เป็นการคิดไปขา้งหน้าเป็นสภาพท่ีพึง
ประสงค์ในอนาคต แสดงเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของสถานศึกษา ท าให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเกิดศรัทธา 
หรือความคิดในการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ งน้ีการก าหนดวิสัยทศัน์ ควรเป็นการก าหนดร่วมกัน
ระหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยก าหนด
ภารกิจ หรืองานหลกัท่ีส าคญั หรือวิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ในระยะเวลาท่ีแน่นอน ซ่ึง
เป้าหมายเป็นสภาพหรือผลผลิตท่ีตอ้งการใหเ้กิดในอนาคตหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการตามภารกิจแลว้ 
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ก าหนดตวับ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ โดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดตวับ่งช้ี
เพิ่มเติมได ้

ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี เป็นการวิเคราะห์ต่อจากมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ แล้วพิจารณาประกอบกบัสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

ก าหนดการจดัประสบการณ์ เป็นการวางแผนการจดัประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาทั้งน้ี
ในการก าหนดหน่วยแต่ละหน่วยตอ้งสอดคล้องกบัมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตวับ่งช้ี
สภาพท่ีพึงประสงค ์และสาระการเรียนรู้รายปี 

ก าหนดบรรยากาศการเรียนรู้ สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งเขียนแนวทางในการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวยั ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางการจดัสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
ห้องเรียน ตลอดจนท่าทีการแสดงออก การปฏิบติั การใช้ค  าพูดของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
เด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับเด็กควรค านึงถึงพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 ตลอดจนวิสัยทศัน์ ภารกิจสาระการ
เรียนรู้ แนวการจดัประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาควรก าหนด
แนวทางในการใชส่ื้อ และจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาน ามาใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กบัเด็ก โดยอาจจดัเป็นส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีสถานศึกษามีอยูเ่ดิมในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
หรือจดัหา ซ้ือเพิ่มเติม ทั้งน้ีส่ือท่ีใช้เพื่อพฒันาเด็กให้ครบทุกดา้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา สามารถท าใหเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเขา้ใจยาก กลายเป็นรูปธรรมท่ีเด็กเขา้ใจ
ง่าย เด็กสามารถเรียนรู้ ไดต้ลอดเวลาทุกสถานท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
ส่ือท่ีน ามาควรมีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นส่ือจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีจ  าลองข้ึนแทน นอกจากน้ีควรใช้
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีอยูใ่กลต้วัเด็ก ในชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู ่เช่น ห้องสมุด สวนสมุนไพร ห้อง
วทิยาศาสตร์ สถานีต ารวจโรงพยาบาล เป็นตน้ 

การประเมินพฒันาการ สถานศึกษาควรจดัท าแนวปฏิบติั วิธีประเมินพฒันาการตลอดจน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินพฒันาการ หรือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือบนัทึก พฒันาการของ
เด็ก โดยการประเมินพฒันาการในหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัควรมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

การบริหารจดัการ สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ และประเมินผล
หลกัสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การด าเนินการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการนิเทศติดตาม ก ากบั ประเมินผล และรายงานหลกัสูตรการจดั
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การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดน้ าแนวคิดปรัชญา และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงมุ่ง
ใหเ้ด็กปฐมวยัมีมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละครอบคลุมพฒันาการ ดา้นร่างกาย อารมณ์- 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา การจดัการศึกษาให้แก่เด็กวยัก่อนประถมศึกษาเป็นการเร่ิมต้น ท่ีมี
ความส าคญัในการช่วยใหเ้ด็กเกิดพฒันาการในทุกทาง ดงัท่ี เปสตาลอสซี ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษา ในวยัน้ีว่า เด็กทุกคนเปรียบเสมือนดอกไม้ตูม การศึกษาจะเป็น
กระบวนการ ท่ีคอยระวงัเฝ้าดูให้พฒันาในเวลาต่อมา จากค ากล่าวน้ี ช้ีให้เห็นว่า การให้ความรู้แก่
เด็กในระดบัก่อนประถมศึกษา จะตอ้งท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ตามล าดบัขั้นตอน20  

โดยสรุป แนวทางการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ได้ยึดหลักตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติไดป้รับปรุงให้เป็นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ให้สถานศึกษา
ทุกแห่งท่ีด าเนินการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ยึดเป็นแกนกลาง ซ่ึงส่วนท่ีเป็นสาระเพิ่มเติมให้
วเิคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย สภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชนสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งจุดเด่น ของชุมชนท่ีตอ้งส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ท่ีตอ้งการ แต่ทั้งน้ีการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งให้ครู ผูป้กครอง ชุมชนองค์กร ส่วน
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วม 

2. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
จะตอ้งอยู่ในสภาพท่ีสนองความตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนครู
จะตอ้งจดัสภาพแวดล้อมให้เด็กอยู่ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภยัอากาศสดช่ืน ผ่อนคลายไม่เครียด มี
โอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่น มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์มีของเล่นท่ีหลากลายเหมาะสมกบัวยั ให้เด็กมี
โอกาสไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและโลกท่ีเด็กอยู่ รวมทั้งพฒันาการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนใน
สังคม ดงันั้นสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่า
ส าหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลในสังคมเห็นความส าคญัของการอบรม
เล้ียงดูและใหก้ารศึกษากบัเด็กปฐมวยัการจดัสภาพแวดลอ้มจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  

                                                        
20ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชมีมา เขต 2 , สภาพการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานคร
ราชมีมา เขต 2 , (นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชมีมา เขต 2, 
2554), หนา้ 30. 
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1. ความสะอาด ความปลอดภยั       
 2. ความมีอิสระอยา่งมีขอบเขตในการเล่น      
 3. ความสะดวกในการจดักิจกรรม       
 4. ความพร้อมของคารสถานท่ี เช่น หอ้งเรียน หอ้งน ้า หอ้งส้วม สนามเด็กเล่นฯลฯ 
 5. ความเพียงพอ เหมาะสมในเร่ืองขนาด น ้าหนกั จ านวน สีของส่ือและเคร่ืองเล่น 
 6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจดัท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ   
 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน        

หลกัส าคญัในการจดั ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั ความสะอาด เป้าหมายการพฒันาเด็ก 
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตวัของเด็กเอง ใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มัน่ใจ และมีความสุขซ่ึงอาจ
จดัแบ่งพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัการประกอบกิจกรรมตามหลกัสูตร ดงัน้ี   

1. พื้นท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูส้อน     
  1.1 ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจเป็นแผน่ป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน  
  1.2 ท่ีเก็บแฟ้มงานเด็ก อาจจดัเป็นกล่องหรือจดัใส่แฟ้มรายบุคคล  
  1.3 ท่ีเก็บเคร่ืองใชส่้วนตวัของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก  
  1.4 ท่ีเก็บเคร่ืองใชส่้วนตวัของผูส้อน เช่น อุปกรณ์การสอน   
  1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ   
 2. พื้นท่ีปฏิบติักิจกรรมและการเคล่ือนไหว ตอ้งก าหนดให้ชดัเจนควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถ
จะท างานไดด้ว้ยตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกนัในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งอิสระ จากกิจกรรมหน่ึงไปยงักิจกรรมหน่ึงโดยไม่รบกวนผูอ่ื้น 

3. พื้นท่ีจดัมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจดัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพ
ของห้องเรียน จดัแยกส่วนท่ีใชเ้สียงดงัและเงียบออกจากกนั เช่น มุมบล็อกอยูห่่างจากมุมหนงัสือ 
มุมบทบาทสมมติอยูติ่ดกบัมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยูใ่กลก้บัมุมศิลปะฯลฯ ท่ีส าคญัจะตอ้งมีของ
เล่น วสัดุอุปกรณ์ในมุมอยา่งเพียงพอ ต่อการเรียนรู้ของเด็กการเล่นในมุมอยา่งเสรี มกัถูกก าหนดไว ้
ในตารางกิจกรรมประจ าวนั เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ล่นอยา่งเสรีวนัละประมาณ 60 นาที การจดัมุมเล่นต่าง ๆ 
ผูส้อนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี    

3.1 ในหอ้งเรียนควรมีมุมเล่นอยา่งนอ้ย 3 – 5 มุม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพื้นท่ี ของหอ้ง  
3.2 ควรมีการผลดัเปล่ียนของเล่นตามมุมบา้ง ตามความสนใจของเด็ก 
3.3 ควรจดัให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่นเเช่น เด็กเรียนรู้

เร่ืองผีเส้ือ ผูส้อนอาจจัดให้มีการเล้ียงหนอน หรือมีผีเส้ือ สต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูดูในมุม
ธรรมชาติศึกษา หรือมุมวทิยาศาสตร์ ฯลฯ        
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3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็น
เจา้ของอยากเรียนรู้ อยากเขา้เล่น        

3.5 ควรเสริมสร้างวินัยให้กบัเด็ก โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัว่า เม่ือเล่นเสร็จแล้วจะตอ้งเก็บ
อุปกรณ์ทุกอยา่งเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย สภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน  

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ 
สถานศึกษา รวมทั้งการจดัสนามเด็กเล่นพร้อมเคร่ืองเล่น จดัระวงัรักษาความปลอดภยัภายใน
บริเวณสถานศึกษา และบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตน้ไม ้ให้ความร่ม
ร่ืนรอบๆ บริเวณสถานศึกษาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการ ของ
เด็ก   

บริเวณสนามเด็กเล่น ตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ดงัน้ี    
สนามเด็กเล่น ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญา้ พื้นท่ีส าหรับเล่นของเล่น

สนาม รวมทั้งท่ีร่ม ท่ีโล่งแจง้ พื้นท่ีส าหรับขุด ท่ีเล่นน ้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์การเล่นเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับปีนป่าย ทรงตวั ฯลฯ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ติดกบับริเวณท่ีมีอนัตราย ตอ้งหมัน่ตรวจเคร่ืองเล่น
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีแขง็แรง ปลอดภยัและสะอาดอยูเ่สมอท่ีนัง่เล่นพกัผอ่น จดัท่ีนัง่ไวใ้ตต้น้ไมมี้ร่มเงา 
อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมท่ีตอ้งการความสงบ หรืออาจจดัเป็นลานนิทรรศการให้
ความรู้แก่เด็กและผูป้กครอง 

บริเวณธรรมชาติ ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มาก อาจ
ปลูกพืชในกระบะ หรือกระถาง21       

โดยสรุป สภาพแวดลอ้มในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั มีความส าคญัต่อการพฒันการ 
ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนนอกจากจดั
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย จะท าให้สมองเด็กเจริญเติบโตอย่าง มี
ประสิทธิภาพ          

3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนมีความส าคญัต่อการ
จดักิจกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท า มาเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก ในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ และ
การเรียนรู้ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กท่ีจะริเร่ิมทั้ง 2 ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน ช้ีแนะ และ
เรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าเรียนรู้ และคน้พบดว้ยตนเอง 

                                                        
21เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20-21. 
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ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบ
ก่อนเพื่อจะไดว้างแผน สร้างสภาพแวดลอ้ม และจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้
ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนต้องรู้จกัพฒันาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิคการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเด็ก   

การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ 3- 5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่นเพื่อให้เด็ก ไดรั้บประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ไดพ้ฒันาทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในแต่ละวนัอาจใช้ช่ือเรียกแตกต่าง
กนัไปในแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งน้ี ประสบการณ์ท่ีจดัจะตอ้งครอบคลุมประสบการณ์ส าคญั ท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และควรยืดหยุ่นให้มีสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจและใน
สาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด เม่ือเด็กไดรั้บประสบการณ์ส าคญัและท ากิจกรรมในแต่ละหัว
เร่ืองแลว้ เด็กควรจะเกิดแนวความคิดรวบยอดตามท่ีไดเ้สนอแนะในหลกัสูตร  

การน าแนวคิดจากนวตักรรมต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัประสบการณ์ ผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจ
ในนวตักรรมนั้นๆ แต่ละนวตักรรมจะมีจุดเด่นของตนเอง แต่โดยภาพรวมแลว้นวตักรรมส่วนใหญ่ 
จะยึดเด็กเป็นส าคญั การลงปฏิบติัจริงดว้ยตวัเด็กจะเป็นหวัใจส าคญัในแต่ละนวตักรรม ต่อไปน้ีคือ
ตวัอยา่งนวตักรรมท่ีเขา้มามีบทบาทในสถานศึกษาปฐมวยั    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2542) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษาระยะแรกแก่เด็ก ดงัน้ี        

การสอนแบบมอนเตสซอร่ี (Montessori) ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการให้การศึกษานั้นไม่ใช่การ
เอาความรู้ไปบอก แต่ควรปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความตอ้งการตามธรรมชาติของเด็กเอง
ทั้งน้ี มอนเตสซอร่ีไดพ้ฒันาวิธีสอน การจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ข้ึนมาใช้
หลกัสูตรท่ีน ามาสอนเด็ก แบ่งได ้5 หมวดใหญ่ คือภาษา คณิตศาสตร์ วิชาการ ประสบการณ์และ
ประสาทสัมผสั ส่วนวธีิการสอนจะใชก้ารสอน 3 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใชส้อนความคิดรวบยอด 
ดว้ยการท าซ ้ าใช้กบัการสาธิตขั้นตน้ ถา้เด็กไม่เขา้ใจขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง ครูจะเร่ิมสาธิตใหม่ 
เม่ือแน่ใจวา่เด็กเขา้ใจส่ิงท่ีท าใหเ้ด็กดูแลว้จึงด าเนินการขั้นต่อไป  

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือ การท่ีเด็กศึกษาสืบคน้ลงลึกในเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจหรือทั้งผูส้อนและเด็กสนใจโดยเด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบจากค าถาม
ของตนภายใตก้ารช่วยเหลือแนะน าโดยการอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนจากผูส้อน การสอน
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ิมตน้โครงการ ระยะพฒันาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซ่ึงในแต่
ละระยะประกอบด้วยการอภิปราย การออกแบบภาคสนาม การสืบคน้ การน าเสนอ และการจดั
แสดง         
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การสอนโดยรวม/ธรรมชาติ (WholeLanguage) นวตักรรมน้ีมีความเช่ือว่าการสอนภาษา
ให้กบัเด็กนั้น ตอ้งเป็นการสอนท่ีภาษาท่ีส่ือความหมายกบัเด็ก ผูส้อนตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งการ
พดู การฟัง การอ่าน การเขียน เด็กจึงจะสามารถเรียนรู้ภาษาไดดี้ และเด็กควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี
เต็ม ไปด้วยภาษาท่ีส่ือความหมาย มีการจดัส่ือเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการได้อย่างเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด ไม่ใช่การท าแบบฝึกปฏิบติั    

การสอนแบบตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) แนวคิดน้ีเช่ือวา่เด็กปฐมวยัเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ ผูส้อนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีกับเด็ก จุดมุ่งหมายของวอลดอร์ฟ คือ ให้มนุษย์บรรลุ
ศกัยภาพสูงสุดท่ีตนมี พฒันามนุษยใ์ห้เป็นมนุษยท่ี์ดีมีสังคมสมบูรณ์ โดยเน้นในเร่ืองจิตวิญญาณ 
ความรู้สึก เนน้การสร้างจินตนาการในตวัเด็ก เนน้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีท ามาจากธรรมชาติ  

การสอนตามแนวคิดนีโอ - ฮิวแมนิส (Neo-Humanist) แนวคิดน้ี มีความเช่ือว่าเด็ก
เปรียบเสมือนก่ิงไมอ่้อนๆ ท่ีดดัได ้เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสนใจ กบัการศึกษาระดบัอนุบาลยิ่ง
กว่าการศึกษาระดบัใดๆ การจะเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดน้ั้นเกิดศกัยภาพ 4 ดา้น คือ ร่างกาย จิตใจ
ความมีน ้าใจและวชิาการ กระบวนการเรียนรู้จะอาศยัหลกั 4 ขอ้ คือ คล่ืนสมองต ่าการประสานของ
เซลลส์มอง ภาพพจน์ต่อตนเอง และการใหค้วามรู้สึก22     

โดยสรุป การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียนทุกระดบัชั้น 
ประการส าคญัตอ้งยึดหลกัตาม หมวด 4 มาตรา 22 วา่ผูเ้รียนตอ้งส าคญัท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถ
และพฒันาตนเองได ้ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้กบัผูเ้รียนในชั้นปฐมวยัตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัพฒันาการ ความสนใจ ความถนดั และความแตกต่างแต่ละบุคคล ฝึกให้ป้องกนัและแกปั้ญหา
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็นและใชห้ลกัการจดักิจกรรมบูรณาการผา่น
การเล่น            

4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการบูรณาการท่ีว่า 
หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและ
หลายประสบการณ์ส าคญั ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจดัประสบการณ์ในแต่ละ
วนัใหเ้ด็กเรียนรู้ผา่นการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายประสบการณ์ส าคญั อยา่งเหมาะสม
กบัวยัและพฒันาการ เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางท่ีก าหนด  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีผูใ้ห้ความหมายของ การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการไวห้ลายๆท่านดงัน้ี 

                                                        
22เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20-21. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบูรณาการ หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
ศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีมี
ความหมาย มีความหลากหลายและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั23  

ส านักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไดใ้ห้ความหมาย ไวว้า่ การสอน
แบบบูรณาการ หมายถึงการเช่ือมโยงวิชาหน่ึงเขา้กบัวิชาอ่ืน ๆ ในการสอน เช่น การเช่ือมโยงวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์และภาษาไทย การเช่ือมโยงวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศึกษา การ
เช่ือมโยงวชิาศิลปะกบัภาษาไทย เป็นตน้24  

โศภนา บุณยะกลัม ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอนซ่ึง
น าเอาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เขา้มาผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียน โดยใชส้าระการเรียนรู้ใด
สาระการเรียนรู้หน่ึงเป็นแกนหลกัแลว้ขยายวงกวา้งขวางออกไป เพื่อให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิด
ความสมบูรณ์ในตวัของเขาเอง25  

นิรมล ศตวุฒิ ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การสอนแบบบูรณา หมายถึงการจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ในลกัษณะองคร์วม (holistic way) ระหวา่งวชิาต่าง ๆ อยา่งมีความหมายตามสภาพความเป็นจริงใน
ชีวติหรือสภาพปัญหาสังคมท่ีซบัซอ้น26       

จากการท่ีมีผูนิ้ยามศพัท์เก่ียวกบัความหมายของ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดงัท่ี
กล่าวน้ีพอสรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงศาสตร์ หรือเน้ือหาสาระในสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานเขา้
ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีย ัง่ยืน มีความหลากหลาย และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิติประจ าวนันอจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวดท่ี 4 มาตรา 23 ยงัได้ก าหนดไวว้่า “การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

                                                        
23กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542), หนา้ 33. 
24 ส านกังานประสานงานโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์, คู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบหน่วยบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), หนา้ 6. 

25โศภนา บุณยะกลัม, แนวทางการจัดแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ, (กรุงเทพมหานคร : โมเดอร์น อคาเดมิก เซ็นเตอร์, 2546), หนา้ 8. 

26นิรมล ศตวฒิุ , หลกัสูตรบูรณาการ, วารสารวงการครู 1(3), 2547, หนา้ 74. 
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ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา และใน มาตรา 24(4) ได้ก าหนดไวว้่า      
“การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดบัปฐมวยั หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียน เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงและผสมผสาน กระบวนการสอน การสร้างคุณธรรมให้สอดคลอ้ง
กับความสามารถของผูเ้รียน ให้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ได้อย่าง
เหมาะสม 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
นกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจ ความเป็นไปของวิถีชีวิตประจ าวนัในสังคมดว้ยการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
การเรียนรู้จะเกิดจากการร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ธรรมชาติทางสังคมของการศึกษาและการเรียนรู้
จะเกิดข้ึนไดดี้ในกระบวนเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะบูรณาการ ซ่ึงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  
4 - 5 ปี ไดมี้โอกาสกระท าดว้ยตนเอง การจดัประสบการณ์ในระดบัเด็กปฐมวยัไม่จดัเป็นรายวิชาแต่
จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิด
ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเตม็ตาม 

5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวยัยึดการสังเกตเป็น
ส่วนใหญ่ ครูผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก
ว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ผลท่ีได้จากการสังเกตพฒันาการ จาก
ขอ้มูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพจริง ตลอดจนการท่ีเด็กประเมิน
ตนเองหรือผลงานสามารถบอกไดว้่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความกา้วหน้าเพียงใดขอ้มูลจากการ
ประเมินพฒันาการจะช่วยครูผูส้อนในการวางแผนการจดักิจกรรม และขณะเดียวกนัยงัใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวยัน้ีไดอี้กดว้ย 

การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ยึดวิธีก ารสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใช้
หลกัการประเมินตามสภาพท่ีเป็นจริง ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมิน ทั้งการสอนของตนเองและ
การพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะช่วยในการวางแผนการจดั
กิจกรรม การประเมินพฒันาการเด็กอาย ุ3 - 5 ปี เป็นการประเมินพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ปกติ ท่ีจดัในแต่ละวนั ทั้งน้ี ใหมุ้่งน าขอ้มูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวางแผนการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กแต่ละคน ไดรั้บการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตร 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดก้ล่าวถึงหลกัการประเมินพฒันาการ ดงัน้ี 
1. ประเมินผลพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาเด็ก 
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 
3. สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
4. ประเมินอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใชเ้คร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
5. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีหลากหลายเหมาะกบัเด็กรวมทั้งใช้แหล่งขอ้มูลหลายๆ 

ดา้น ไม่ควรใชก้ารทดสอบ 
6. รายงานผลการประเมิน สรุปเป็นภาคเรียนและรายงานผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
โดยสรุป วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กบัเด็กอายุ 3 - 5 ปี ไดแ้ก่ การสังเกตการ

บนัทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอยา่งมีระบบ 
6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี 

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ครูผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผดิชอบช่วยกนัพฒันาก็ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั ดงันั้นครูผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียน
ความรู้กบัพอ่แม่ผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเด็กเท่านั้น แต่จะตอ้งให้พ่อแม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วม
ในการพฒันาดว้ย27  

เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มการเจริญเติบโต ผูส้อนพ่อแม่ 
ผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
ตอ้งยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบหรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะต้องช่วยกันพฒันาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั ดงันั้น ผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้กบัพ่อแม่ผูป้กครองเก่ียวกบั
การพฒันาเด็กเท่านั้น แต่จะต้องให้พ่อแม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วม ในการพฒันาด้วย ทั้ งน้ี มิได้
หมายความให้พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการ โดยไม่ค  านึงถึง
หลกัการจดัท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547:7) 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (6) 

                                                        
27ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), 
หนา้ 7.  
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การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการท คือ จดัการเรียนรู้
ให้เกิดไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครองและชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและ
รู้จกัเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่าง
ชุมชน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัโดยยึด
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา เป็นการจดัโดยยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาแก่เด็กอาย ุ3 – 6 ปี ทุกคน ทั้งเด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพฒันาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ผา่นกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และเป็นการร่วมมือกนัระหว่าง
สถานศึกษา และชุมชน ทั้งน้ีไดเ้สนอแนวทางไวว้า่ครูควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมกบั โรงเรียนในการพฒันาโดยเป็นแหล่งความรู้ เป็นผูส้นบัสนุน เน่ืองจากพอ่แม่ ผูป้กครองเป็น
ผูมี้บทบาทส าคญัยิง่ต่อการเล้ียงดูอบรมเด็กท่ีบา้น เพราะเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด ดงันั้นเพื่อให้
การพฒันาเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกบัโรงเรียน ครู พ่อแม่ ผูป้กครองจะตอ้งประชาสัมพนัธ์และ
ให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน โดยครูจะต้องมีบทบาทส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผูป้กครอง ดงัน้ี 

1. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง โดยพบปะเยี่ยมเยียนซ่ึงกนัและกนั ปรึกษาหารือ ใน
รูปแบบของกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัแนวทางในการสร้างเสริมและพฒันาเด็กจะช่วยให้เด็ก
ไดรั้บการพฒันาในทุก ๆ ดา้น อยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 

2. เชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียน การจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา จะ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดงันั้น ครูควรเชิญ
ผูป้กครองท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์มาร่วมกิจกรรมกบัเด็กท่ีโรงเรียนบา้ง เช่น ดนตรีแสดงงาน
ศิลปะต่าง ๆ จดัท าอาหารกลางวนัและอาหารเสริมใหแ้ก่เด็ก ตลอดจนร่วมในการศึกษานอกสถานท่ี
และร่วมงานในวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัพอ่ วนัแม่ วนัเด็ก เป็นตน้ 
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3. ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง ครูระดบัก่อนประถมศึกษา ตอ้งมีบทบาทส าคญัในการให้ความรู้
แก่ผูป้กครองดว้ยเพื่อใหมี้การพฒันาเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งเหมาะสมกบัวยัของเด็กและ
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1. ส ารวจความสนใจ ความตอ้งการ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในการอบรมเล้ียงดูเด็กจาก
ผูป้กครอง โดยสัมภาษณ์ หรือใชแ้บบสอบถาม 

3.2. จดับริการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
- จดัรายการส่งเสริมความรู้แก่ผูป้กครองตามความสนใจโดยเชิญวิทยากรมา

บรรยาย อภิปราย สาธิต ฯลฯ 
- จดัห้องสมุดและศูนยข์องเล่นส าหรับเด็ก เพื่อบริการให้ยืมหนงัสือหรือของเล่น

ไปใชก้บัลูก ท่ีบา้น 
- จดัศูนยแ์นะแนวผูป้กครองเพื่อใหค้วามรู้ต่าง ๆ 
- จดัพิมพเ์อกสารเพื่อเพิ่มความรู้ให้กบัผูป้กครอง เช่น ผูป้กครองควรจดักิจกรรม

เสริมพฒันาการเด็กขณะเด็กอยูท่ี่บา้นอยา่งไร ฯลฯ 
- จดัตั้งชมรมหรือสมาคมผูป้กครอง ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการอบรมเล้ียงดู

เด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหเ้จริญเติบโตตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคนอยา่งเหมาะสม 
- ครูควรจดัท าสรุปพฒันาการของเด็กรายงานให้ผูป้กครองไดท้ราบความกา้วหนา้ 

และพฒันาการในการเรียนรู้ของเด็กเป็นระยะจดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการเก่ียวกบัเด็ก ตลอดจน
จดัท าจดหมายข่าวถึงผูป้กครอง ทั้งน้ี เพื่อผูป้กครองได้ทราบและมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก
ร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอ ดงันั้น บทบาทผูป้กครองและชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
พฒันาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีครูและโรงเรียนเป็นผูผู้กขาด
ความส าคญั เป็นแหล่งความรู้มาเป็นเบา้หลอมชีวิตของเด็กๆ จะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ียอมรับ
หรือเร่งเร้าใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมให้มากข้ึนได ้โดยมุ่งเนน้ บทบาทพ่อแม่ คือ ครู
คนแรกของเด็กผูป้กครองและชุมชน เป็นแหล่งวิชาการท่ีเด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และ
ผูป้กครองและชุมชนเป็นผูส้นบัสนุน และมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ กุลยา ตนัติผลาชีวะไดน้ าเสนอรูปแบบการศึกษา ส าหรับผูป้กครอง ซ่ึงจ าแนกได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การศึกษาทางออ้ม เป็นการจดัการศึกษาส าหรับผูป้กครองทางส่ือมวลชนส าหรับ
ผูป้กครอง ท่ีสนใจสามารถเปิดรับฟังหรือดูได้ มีเผยแพร่ทั้งท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์และ
คอมพิวเตอร์ 
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2. การศึกษาทางตรง เป็นการจดัการศึกษาอยา่งเป็นทางการท่ีทางหน่วยงานหรือองคก์ารจดั
ข้ึน ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมวชิาการ การสัมมนา หรือการให้ค  าปรึกษาลกัษณะการ
จดัอาจให้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยจดัข้ึนท่ีหน่วยงาน การเยี่ยมบา้น หรือการเขา้ถึงชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในท่ีน้ีจะเสนอโดยสังเขป ดงัน้ี 

2.1 การฝึกอบรม วธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองโดยให้ผูป้กครองมาโรงเรียน มีการจดัอยู ่2 
วิธี คือ วิธีการจดัอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการจดัโดยให้การศึกษาโดยตรงในรูปของการสอนเป็น
ชั้นเรียน เรียกวา่ การฝึกอบรม โดยเน้ือหา ความรู้ทางหน่วยงาน ผูจ้ดัเป็นผูก้  าหนดหรือน าประเด็น
มาจากท่ีผูป้กครองให้ความสนใจ การให้การศึกษาแก่ผูป้กครองทางอ้อม ได้แก่ การศึกษาท่ี
สอดแทรกการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนของผูป้กครอง 

2.2 การเรียนรู้จากกลุ่ม การให้โอกาสแก่ผู ้ปกครองได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เป็นทางหน่ึงของการให้การศึกษาส าหรับผูป้กครอง การจดัประชุมแบบน้ี นอกจาก
ผูป้กครองไดเ้รียนรู้จากกลุ่มแลว้ ยงัไดก้ารปรึกษาไปพร้อมกนั วธีิการท่ีใชคื้อ การประชุม 

2.3 การประชุมผูป้กครอง เป็นการประชุมผูป้กครองท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน เพื่อเป็นการให้
ความรู้แก่ผูป้กครอง เป็นการประชุมกลุ่มใหญ่ส าหรับผูป้กครองทั้งหมด ท่ีเปิดให้ผูป้กครอง ไดเ้ขา้
ร่วมประชุม เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างกนัและกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับรู้เร่ืองของ
โรงเรียน 

2.4 การประชุมปรึกษาส าหรับผูป้กครอง เป็นการประชุมท่ีครูและสมาชิกครอบครัว จะได้
แลกเปล่ียนขอ้มูลและการรับรู้ซ่ึงกนัและกนั ท่ีลุ่มลึกมากกว่าวิธีอ่ืน อาจท าเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่มก็ได ้

2.5 การให้การปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือ และให้การศึกษารายบุคคลโดยใช้
พื้นฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจปัญหา และการปฏิบติัอยา่งมีเหตุผล การ
ใหก้ารปรึกษาอาจจะเป็นการใหท่ี้โรงเรียน ท่ีบา้นหรือทางโทรศพัทต์ามความเหมาะสม 

2.6 ห้องสมุดส าหรับผูป้กครอง การจดัห้องสมุดส าหรับผูป้กครอง ท่ีผูป้กครองใช้ในการ
คน้ควา้หาความรู้ บริการห้องสมุดส าหรับผูป้กครองท่ีอาจจดัเป็นส่วนหน่ึง ของห้องสมุดโรงเรียน
หรือแยกส่วนก็ได ้ซ่ึงจดัได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

- หอ้งสมุดหนงัสือส าหรับเด็ก และผูป้กครอง 
- หอ้งสมุดของเล่น 
- ศูนยอุ์ปกรณ์ส าหรับเด็ก 
2.7 บริการสารสนเทศ คือส่ิงพิมพ์และส่ือเทคโนโลยีเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผูป้กครอง 

อยา่งหน่ึงท่ีสามารถจดัท าข้ึนไดก้ารจดัท าเอกสารยอ่ย แผน่พบัหนงัสือเล่มเล็กท่ีบรรจุขอ้ความรู้ ท่ี
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ผูป้กครองสามารถหยบิอ่านไดใ้นขณะรอรับเด็ก อีกส่วนหน่ึงใชใ้นกรณี ท่ีผูป้กครองไม่ตอ้งการ มา
โรงเรียนหรือตอ้งการความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูลความรู้ท่ีบา้น การจดับริการสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษาส าหรับผูป้กครองจะใชส่ื้อเทคโนโลยร่ีวมดว้ย ดงัน้ี 

2.7.1 การบริการสารสนเทศทางโทรศัพท์ มีรูปแบบของการจัดบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
โทรศพัทค์วามรู้ โทรศพัทแ์นะน า โทรศพัทป์รึกษาปัญหาทัว่ไป 

2.7.2 การบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) หน้า
คอมพิวเตอร์ (Hom-page) หรือการศึกษาทางไกลปฏิสัมพนัธ์ (Tele education) 

2.7.3 นิทรรศการประจ าวนั เพื่อเสริมประสบการณ์ เช่น จดัวนันกัขตัฤกษห์รือ ทุกวนัท่ีพ่อ
แม่มาโรงเรียนเพื่อรับเด็ก หรือเพื่อกิจกรรมโรงเรียน 

2.8 การเยี่ยมบา้น เป็นการให้ความรู้ผูป้กครองโดยใชบ้า้นเป็นฐาน มีหลายรูปแบบข้ึนอยู่
กบัประเด็นการศึกษา อาจเป็นการสัมผสัผูป้กครองโดยตรงหรือส่งเอกสารถึงบา้นได ้

2.9 การเยีย่มแบบเพื่อนบา้น เป็นกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผูป้กครองทางออ้มเป็นการเยี่ยม
บา้น ดว้ยการด าเนินการร่วมกนัระหว่างครูและผูป้กครอง ในการไปสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อการศึกษา
ส่ิงแวดล้อม สภาพการณ์ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการของเด็ก เพื่อความเข้าใจและอภิปราย
ร่วมกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ซ่ึงกนัและกนั วิธีการเยี่ยมเพื่อบา้น ท าได ้ 2 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

2.9.1 เดินเยี่ยมบา้น เป็นการเยี่ยมท่ีครูกบัผูป้กครอง ก าหนดเป็นกลุ่มบา้นหรือช่วงถนน 
ซอย แลว้จดัท าเป็นตารางหมุนเวยีนการเยีย่ม 

2.9.2 นัง่รถเท่ียวชมหมู่บา้น เป็นการนัง่รถเท่ียวชมแบบสบาย ๆ พร้อมสนทนา ให้ความรู้
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

รูปแบบ วิธีการการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผูป้กครองผ่านกิจกรรม
สารสนเทศความรู้สู่ครู ผูป้กครอง และชุมชน อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยใช้เอกสารส่ิงพิมพ ์
แผ่นพับ บทความ รายการวิทยุ และวีดิทัศน์ เป็นส่ือถ่ายทอดความรู้ โดยผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหา
สารประโยชน์ ต่อผูป้กครอง ในการอบรมเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั แลว้แจกจ่ายส่ือและวิชาการ 
ดงักล่าวไปยงัโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั ซ่ึงโรงเรียนแกนน า และโรงเรียนเครือข่าย อนุบาล
อ าเภอ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการพฒันาโรงเรียนท่ีเปิดสอนชั้นอนุบาลได้น าส่ือ สารสนเทศการศึกษา
ปฐมวยั ท่ีเป็นรูปแบบรายการเสียงตามสาย ส่ิงพิมพ ์และวีดิทศัน์ ไปขยายผลโดยครูจดักิจกรรมการ
ให้ความรู้แก่ผูป้กครองในหลายโอกาส เช่น การปฐมนิเทศผูป้กครองการประชุมผูป้กครอง ใน
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ระหวา่งภาคเรียนการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนหรือการปัจฉิมนิเทศผูป้กครอง เป็น
ตน้ 

โดยสรุป กิจกรรมตามโครงการสายสัมพนัธ์สู่ผูป้กครอง นอกจากจะเป็นการให้การศึกษา
แก่ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั แลว้ยงัน ามาซ่ึงความ
เข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองและโรงเรียน ในการประสานความร่วมมือกันเพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมอบรมเล้ียงดูและพัฒนาเด็กให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ซ่ึง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ได้ก าหนดให้ ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน และด าเนินตามหลกัของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน 
 

2.4 ทฤษฎพีฒันาการเด็กปฐมวยั  
2.4.1 ทฤษฎีพฒันาการทางร่างกาย 
2.4.1.1 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว์ (Maslow) มีความเห็นว่า ทุกคนมีความตอ้งการ

อยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือไดรั้บความตอ้งการอยา่งหน่ึงจะ ตอ้งการอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะ
ความตอ้งการ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางสรีระ (Basic Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ของ
มนุษย์ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศ น ้ า อุณหภูมิ การหลับนอน การขับถ่าย ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security Needs) เป็นความตอ้งการ
ให้ตนเองปลอดภยัจากอนัตรายทุกด้าน ความตอ้งการความมัน่คงในการท างานตลอดจนความ
มัน่คงทางฐานะเศรษฐกิจ 

3. ความตอ้งการความรักและเป็นเจา้ของ (Love and Belonging Needs) เป็นความตอ้งการ
ความรักอยากให้ตนเป็นท่ีรัก ยอมรับจากกลุ่ม ตอ้งการความรักและตอ้งการ มีส่วนร่วมในกลุ่มให้
ยอมรับตน เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มสังคม  

4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น (Self Esteem Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ใหผู้อ่ื้นยกยอ่ง เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ข้ึนไดเ้ป็นอนัดบัแรก 
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5. ความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการของตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Actualization) 
เป็นความตอ้งการชั้นสูงสุดของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการอยากเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงาน 
ความตอ้งการอยากเด่นอยากดงัในทางใดทางหน่ึง28  

2.4.1.2 ทฤษฎีความตอ้งการตามหลกัของเมอร์เรย ์(Merrey) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีความ
ตอ้งการของเมอร์เรย ์ไวด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการท่ีจะเอาชนะดว้ยการแสดงออกทางความกา้วร้าว 
  2. ความตอ้งการท่ีจะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  
  3. ความตอ้งการท่ีจะยอมแพ ้
  4. ความตอ้งการป้องกนัตนเอง 
  5. ความตอ้งการเป็นอิสระ 
  6. ความตอ้งการความส าเร็จ    
  7. ความตอ้งการสร้างมิตรภาพกบับุคคลอ่ืน 
  8. ความตอ้งการความสนุกสนาน 
  9. ความตอ้งการแยกตนเองจากผูอ่ื้น 
  10. ความตอ้งการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 
  11. ความตอ้งการท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน 
  12. ความตอ้งการท่ีจะสร้างความประทบัใจในตนเองใหก้บัผูอ่ื้น 
  13. ความตอ้งการอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
  14. ความตอ้งการท่ีจะยอมรับนบัถือผูอ้าวโุสกวา่ 
  15. ความตอ้งการหลีกเล่ียงความรู้สึกลม้เหลว 
  16. ความตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงอนัตราย 
  17. ความตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงจากการถูกต าหนิหรือถูกลงโทษ 
  18. ความตอ้งการความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 

                                                        
28Maslow, อา้งใน ประสาท อิศรปรีดา, สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา, (กาฬสินธ์ุ : ประสาน

การพิมพ,์ 2546), หนา้ 310. 
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  19. ความตอ้งการท่ีจะรักษาช่ือเสียง 
  20. ความตอ้งการใหต้นเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน29  

2.4.1.3 หลกัในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีดงัน้ี 
1. การชมเชยและการต าหนิ จะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งสองอยา่ง 
2. การทดสอบบ่อยคร้ัง คะแนนจากการสอบจะเป็นส่ิงท่ีจูงใจ มีความหมายต่อนกัเรียนมาก 

จะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจเรียน 
3. การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง จะท าใหน้กัเรียนเป็นผูรู้้จกัคน้ควา้สนใจเรียน อยูเ่สมอ 
4. วธีิการท่ีแปลกใหม่ จะเป็นการเร้าความสนใจในการเรียนใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
5. ตั้งรางวลัส าหรับงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6. ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยและคาดไม่ถึง 
7. เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กบัส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน 
8. เกมและการเล่นละคร การสอนท่ีใหเ้ด็กไดป้ฏิบติัจริง ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 
9. สถานการณ์ท่ีท าใหน้กัเรียนไม่พึงปรารถนาควรลดหรือขจดั 
2.4.2 ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสังคม 
เฮอร์ลอค ได้กล่าวถึง ความหมายของพัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนา

ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัแบบแผนท่ีสังคมยอมรับ เพื่อจะเขา้สังคมได ้
การท่ีเด็กจะเขา้สังคมไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ   

1. ลกัษณะพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายความว่า เด็กจะเขา้กบัสังคมไดดี้ตอ้งประพฤติ
ตามแนวท่ีสังคมยอมรับ และนิยมชมชอบ ซ่ึงสังคมแต่ละสังคมย่อมมีมาตรฐานของตนเองว่า
อย่างไรจึงเหมาะสม เด็กจะตอ้งรู้จกัเขา้ใจมาตรฐานและปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกนัการยอมรับวิถี
ปฏิบติั  

2. บทบาทในสังคม ซ่ึงหมายความวา่ แบบแผนพฤติกรรมท่ียึดถือปฏิบติัเป็นธรรมเนียมใน
สังคม ซ่ึงในแต่ละสังคมไม่เหมือนกนั บทบาทสังคมท่ียึดถือปฏิบติัดงักล่าวไดแ้ก่ บทบาทของพ่อ
แม่ของเด็ก ของครู ฯลฯ บทบาทเหล่าน้ีก าหนดข้ึนเป็นมาตรฐานส าหรับสมาชิกในสังคม การ
ปฏิบติัตนไม่สมกบับทบาทท่ีสังคมก าหนดท าให้เกิดปัญหาทางการปรับตวั เขา้กบัสังคมและจะอยู่
ในสังคมอยา่งปกติสุขไม่ได ้

                                                        
29เมอร์เรย ์Merrey, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 310. 
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3. ทศันคติต่อสังคม ซ่ึงหมายความว่า ความรู้สึกของเด็กท่ีมีต่อสังคมเด็กจะตอ้งรู้สึกว่า
ตนเองเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม มีหนา้ท่ีจะตอ้งขอ้งเก่ียวกนัและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยต่าง ๆ ใน
สังคม คนท่ีเขา้สังคมไดดี้จะตอ้งรู้สึกพอใจในกิจการทางสังคม30  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาการทางสังคม
ว่าพฒันาการทางสังคม หมายถึง การพฒันาพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ
พฤติกรรมเหล่าน้ีรวมทั้งส่วนท่ีเน่ืองมาจากค่านิยมและเจตคติส่วนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตนและส่วน 
ท่ีสัมพนัธ์หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

2.4.3 ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นอารมณ์ และจิตใจ      
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปแยกเป็น 2 ทาง คือ 
1. อารมณ์ทางบวกหรืออารมณ์ในทางท่ีดี ถา้เกิดข้ึนในร่างกายก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้

ดี เช่น พอใจ ดีใจ หรือประทบัใจ เป็นตน้ 
2. อารมณ์ทางลบหรืออามรณ์ในทางไม่ดี ถา้เกิดข้ึนในร่างกายก็จะไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้เปล่ียนแปลงเป็นอารมณ์ในทางดีก่อน เช่น โกรธ เสียใจ หรืออิจฉาริษยา 
เป็นตน้ ลกัษณะความต้องการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวยั ลกัษณะทางอารมณ์ของเด็กปฐมวยั คือ 
ต่ืนเตน้ตกใจง่าย โกรธง่าย กลวัท่ีจะตอ้งอยูต่ามล าพงัคนเดียว เด็กวยัน้ีมีอารมณ์ท่ีเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
ตอ้งการความรักและความเอาใจใส่จากผูใ้หญ่ ซ่ึงความตอ้งการทางอารมณ์ของเด็กในวยัน้ีจะ
ออกมาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งการท่ีจะระบายอารมณ์อยา่งอิสระและเปิดเผย 
2. ตอ้งการความรักและความใกลชิ้ดผกูพนั 
3. ตอ้งการความรักจากครูเหมือนกบัครูเป็นตวัแทนของพ่อแม่ 
4. ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ช่วยเหลือ เม่ือตนเองเกิดความกลวั 
5. ไม่ชอบใหใ้ครขดัใจ  
2.4.4 ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
 
 
 
 

                                                        
30Hurlock, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั ,หนา้ 310. 
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ตามแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจท์31 กล่าววา่ ปัญญาเกิดจากการท่ีเด็ก 
จดักระท ากบัวตัถุ คน ส่ิงแวดลอ้ม ปัญญาเกิดจากการสร้างข้ึนเองภายใน จากการจดักระท าเองของ 
ผูเ้รียน ซ่ึงส าหรับเด็กอนุบาลแลว้การจดักระท าวตัถุท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดมกัจะท าผ่านการเล่นซ่ึงใน 
เร่ืองท่ีเป็นไปตามพฒันาการตามล าดบัขั้น ไดอ้ธิบายในเร่ืองพฒันาการการเล่นของเด็กนั้นแบ่งออก
ได ้3 ช่วง คือ 

1. การเลียนแบบและการฝึกฝนนับเป็นการเล่นแบบแรกของเด็ก จะเป็นในช่วงขั้น
พฒันาการการใชป้ระสาทสัมผสัและกลไกทางร่างกาย คือ ขั้นรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัเป็นช่วงแรก
เกิดถึง 2 ปี ความคิดเด็กวยัน้ีข้ึนกบัการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง และยงัไม่
สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดมีความคิดรวบ
ยอดในเร่ืองความจริง และส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรในช่วงน้ีเด็กจะไม่รู้วา่วตัถุจะยงัคงอยูแ่มว้า่จะ
มองไม่เห็นวตัถุช้ินนั้นในสายตาแลว้ เด็กทารกจะเลียนแบบเสียงและการกระท าของคนหรือสัตวท่ี์
เขาพบในส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในขณะท่ีเด็กส ารวจ การท่ีเด็กไดฝึ้กซ ้ า เช่น จากการไดตี้โมบายในเปล
เพื่อท าใหม้นัเคล่ือนไหว การต่อไมบ้ล็อก หรือการหยบิแท่งไมเ้สียบลงไปในแจกนั จะน าไปสู่กาได้
พบกบัส่ิงลึกลบัส าหรับเด็กซ่ึงนอกจากน้ียงัน าไปสู่การพฒันากลา้มเน้ือของร่างกาย จนเม่ือเด็กโต
ข้ึน กลา้มเน้ือใหญ่ของเด็กก็จะพฒันาข้ึนจากการฝึกฝนผ่านการเดิน ปีน จากการเล่นกบัของเล่นท่ี
ตอ้งใชก้ารดึงและดนั 

2. การเล่นสมมติเชิงสัญลกัษณ์ 
การเล่นลกัษณะน้ีเกิดข้ึนเม่ืออายปุระมาณ 2 ปี ข้ึนไปจนอายุประมาณ 6 ปีซ่ึงอยูใ่นช่วงของ

วยัในขั้นก่อนปฏิบติัการคิด ความคิดของเด็กวยัน้ียงัข้ึนกบัการรับรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่
สามารถท่ีจะใชเ้หตุผลอยา่งลึกซ้ึงหรือเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม แต่สามารถเรียนรู้และใชส้ัญลกัษณ์จาก
สถานการณ์ท่ีเป็นกายภาพได ้

3. เกมท่ีมีกฎกติกาต่าง ๆ  
เกมเป็นการเล่นท่ีเกิดข้ึนประมาณอายุ 7 ปี ซ่ึงเร่ิมเขา้สู่ขั้น Concrete Operations ท่ีเด็กจะ

เร่ิมเปล่ียนจากการเล่นสมมติไปสู่การเล่นเกมกระดานแบบต่าง ๆ เพราะเด็กสามารถเร่ิมคิดเป็นเหตุ
เป็นผลข้ึน สามารถเขา้ใจและยอมรับกฎกติกาวา่กฎมีความคงท่ีไม่ควรมีการถูกปรับเปล่ียน  

                                                        
31Piaget, เพียเจท,์ อา้งใน กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 38. 
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ทศินา แขมมณ ีเรียกวา่ เป็นการคิดระดบัสูงไดแ้ก่ 
- การคิดกวา้ง คือ คิดไดห้ลายดา้น หลายแง่ หลายมุม 
- การคิดลึกซ่ึง คือ คิดให้เขา้ใจถึงสาเหตุท่ีมา และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนท่ีส่งผล

ต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น 
- การคิดไกล คือ การประมวลขอ้มูลในระดบักวา้ง และระดบัลึกเพื่อท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต และการคิดอยา่งมีเหตุผลคือ การคิดโดยใชห้ลกัเหตุผลแบบนิรนยั หรืออุปนยั32 แบกเลย์
และเชลล่ี พบวา่การเล่นสมมติแทนค่าดว้ยการแทนค่าสัญลกัษณ์ยงัสามารถเกิดข้ึนกบัเด็กท่ีอายุเกิน 
3 ปี จนถึงวยัช่วง 6 – 7 ปี ท่ีเด็กยงัมีการหาของมาแทนค่าในการเล่น ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กท่ีเล่น
กบัของเล่นท่ีมีการแปลงกายเช่นของเล่นท่ีสามารถน ามาแปลงร่างจากรถมาเป็นหุ่นยนตร์ได้ จะ
พบว่าเด็กท่ีเล่นด้วยการแทนค่าวตัถุจะมีลักษณะการเล่นทางสังคม และการเล่นแทนค่าด้วย
สัญลกัษณ์มากกวา่33  

ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า เด็กวยัน้ีมีลกัษณะการคิดตามพฒันาการการคิดในระดบัพื้นฐาน
ไดแ้ก่การคิดคล่อง คือ กลา้ท่ีจะคิดและมีความคิดหลัง่ไหลออกมาไดต่้อเน่ืองและรวดเร็ว การคิด
หลากหลาย คือ การคิดให้ได้ความหลาย ๆ ลักษณะ / ประเภท / รูปแบบ ฯลฯ  การคิดละเอียด 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอนัจะส่งผลให้ความคิดมีความรอบคอบมากยิ่งข้ึน การคิดให้ชดัเจน คือ มีความคิด
เขา้ใจในส่ิงท่ีคิด สามารถอธิบายขยายความไดด้ว้ยค าพดูของตนเอง34  

วอกอสก ีเป็นนกัจิตวทิยาชาวรัสเซีย ช้ีใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพนัธ์สังคมวฒันธรรม ในการพฒันา
ทางสติปัญญาของเด็ก แนวคิดของเขาจะผสมผสานระหวา่งทฤษฎีของพฒันาการทางดา้นสติปัญญา
และทฤษฎีการพฒันาทางด้านสังคม โดยเขาเช่ือว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีท าให้มนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั้ น
นบัตั้งแต่ ความคิดรวบยอด ภาษา การท าตามความสมคัรใจและเหตุผล ความเจริญพฒันาข้ึนมาจาก
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เด็กจะเป็นผูจ้ดัการความคิดอย่างเป็นระบบทั้งน้ี โดยการใช้เคร่ืองมือและ
ส่ือสารทางภาษาของแต่ละวฒันธรรมเพื่อท่ีจะส่ือถึงคุณค่าของความหมายในการเรียนรู้ การ
แสดงออกและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในการซึมซบัแนวความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม
โดยรวม ท าให้ศกัยภาพระดบัสติปัญญาของเด็กเจริญงอกงามมีความพร้อมท่ามกลางบริบทของ

                                                        
32Piaget, J., อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 38. 
33Bagley & Chaille , เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 40.  
34ทิศนา แขมมณี, การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ, 2548), หนา้ 40. 
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สังคม อย่างไรก็ตามเด็กจะไม่สามารถพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ด้วยตนเองโดย
ปราศจากขอ้แนะน า ช้ีแนะจากผูใ้หญ่หรือกลุ่มเพื่อน อนัจะเป็นหนทางในการพฒันาทกัษะของเด็ก
โดยเฉพาะ35  

บรูเนอร์ กล่าววา่ การท่ีคนเราจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งใช้หลกัสูตร
ให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความเจริญงอกงามทางสติปัญญาเด็ก และไม่เห็นดว้ยกบัค ากล่าว
ท่ีวา่ จะตอ้งจดัสอนวชิาใดวชิาหน่ึงใหเ้ฉพาะเด็กท่ีเรียนในขั้นระดบัสูงเท่านั้น เพราะวิชานั้นยากเกิน
ความสามารถของเด็กในระดบัต ่า และไดย้นืยนัวา่ “พื้นฐานบางอยา่งของแต่ละวิชาสามารถจะสอน
ให้กบัเด็กคนใดคนหน่ึงได ้ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” เขาใชเ้หตุผลในขอ้ดงักล่าวไวว้่า 
เด็กแต่ละคนมีลกัษณะส าคญัประการหน่ึงคือ จะเกิดความคิดรวบยอดหรือการติดต่อส่ิงรอบ ๆ ตวั
ดว้ยการจดัระเบียบโครงร่างต่าง ๆ ข้ึนมาดว้ยตนเองดว้ยเหตุน้ีถา้หากครูไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของการ
แสดงความคิดรวบยอดต่อส่ิงรอบ ตวัของเด็กก็ย่อมจะเป็นพื้นฐานส าคญัเบ้ืองแรกท่ีครูจะน ามาใช้
ในการเร่ิมสอนความรู้ใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดขา้งตน้ได้36  
 

2.5 การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมเด็กเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
2.5.1 ดา้นบุคลากร 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545

มาตรา 4 ให้ค  าจ  ากดัความค าวา่ครูและอาจารย ์คือ ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ี
หลกัทางดา้นการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีต่างๆ ในสถานศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนอาจารย ์หมายความวา่ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการ
สอนและการวจิยัในสถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ระดบัปริญญาของรัฐและเอกชนการด าเนินงาน
การพฒันาสรรหาบุคคลให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยัตามแผนพฒันาบุคลากรเพื่อน ามา
บริหารบุคลากรส าหรับการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวยั ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดั

                                                        
35Vygotsky, อา้งใน ลดัดา พงษ์แกว้, “ปัญหาการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยั

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาสระแก้ว เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, หนา้ 18. 

36Bruner, อา้งใน ประสาท อิศรปรีดา, สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา, (กาฬสินธ์ุ : ประสาน
การพิมพ,์ 2546), หนา้ 133-135. 
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การศึกษาปฐมวยั และผูบ้ริหารให้การสนับสนุนในการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัตามเกณฑ์
การศึกษาของส านกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน 

สุรางค์ โค้วตระกูล พูดถึง บุคลิกภาพของครู วา่ ครูแต่ละคนเป็นเอกตัถบุคคลมีเอกลกัษณ์
ตนเอง ดงันั้นครูจึงมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลเหมือนนกัเรียน การตดัสินใจของครูเก่ียวกบัการ
สอนข้ึนกับทัศนคติความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนักเรียนนอกจากน้ี การจัดห้องเรียนก็ข้ึนกับ
บุคลิกภาพของครู และทศันคติต่อการเป็นครู ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน และครูข้ึนกบับุคลิกภาพ
ของครูและนกัเรียนอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีตอ้งเผชิญกบับุคคลทัว่ไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งเพื่อนครูและ
บุคลากรในหน่วยงาน ผูป้กครองนกัเรียน ประชาชนในทอ้งถ่ิน และนกัเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะ
ลูกศิษยท่ี์ตอ้งสอนอยูเ่ป็นประจ าแลว้ยิง่ตอ้งพบปะกนัตลอดเวลา ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบับุคคล
ดงักล่าวจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของครูดว้ย ดงันั้นการพูดกิริยามารยาท 
การแต่งกาย การวงตวั การยิม้แยม้แจ่มใส ตลอดจนการแสดงออกทางความคิด อนัเป็นส่ิงท่ีครูแสดง 
ออกให้ผูอ่ื้นได้เห็นได้สัมผสันั้น ย่อมเป็นวิสัยท่ีครูต้องพยายามพฒันาให้ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่า
บุคลิกภาพเป็นคุณลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การมีบุคลิกภาพดี เรียกวา่มีภูมิฐานนัน่เอง ครู
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีบุคลิกภาพดี ทั้งน้ีเพราะครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย์
และชุมชนอีกดว้ย ครูเป็นตน้แบบท่ีนกัเรียนจะใชเ้ป็นแบบอยา่งหรือเป็นเยีย่งอยา่ง 

นอกจากน้ีบุคลิกภาพของครูยงัมีส่วนอย่างมา ให้การด าเนินอาชีพครูประสบความส าเร็จ 
เป็นท่ีเคารพของศิษยเ์ป็นท่ีนบัถือของชุมชน37  

ธีรศักดิ์ อคัรบวร กล่าววา่บุคลิกภาพมีความส าคญัต่อครูดงัน้ี  
1. ช่วยให้ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมและบุคคลอ่ืน ๆ ได้ดี บุคลิกภาพเป็นลกัษณะ

เฉพาะตวัท่ีบุคคลแสดงออกให้ปรากฏแก่ผูพ้บเห็น ครูผูมี้บุคลิกภาพดียอ่มไดเ้ปรียบในการสมาคม
กบับุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะศิษยแ์ละผูป้กครอง 

2. เพื่อเป็นแบบอยา่งให้แก่ศิษยแ์ละบุคคลทัว่ไปได ้บุคลิกภาพท่ีดีของบุคคลบางคน เช่น 
ความซ่ือสัตย ์ความเท่ียงธรรม ลกัษณะการเดิน และลีลาการพดู เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถน า 
ไปเป็นแบบอยา่งใหศิ้ษยน์ าไปเป็นแบบเพื่อฝึกฝนได ้38 

                                                        
37สุรางค ์โควต้ระกลู, บุคลกิภาพของครู, วนัทีค้่นข้อมูล, สืบคน้จาก

http//www.google.co.th/suebwongsaeng.blogspot.com 
38ธีรศกัด์ิ อคัรบวร, บุคลกิภาพของครูปฐมวยั, สืบคน้จาก

http//www.google.co.th/suebwongsaeng.blogspot.com, หนา้ 100-139 
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จรรยาบรรณครู 9 ประการ 
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแก่ ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 
2. ครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะ และ นิสัยท่ีถูกตอ้ง ดีงามให้เกิด

แก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
3. ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทาง กาย วาจา และจิตใจ 
4. ครูตอ้งไม่ท าตนเป็นปฏิปักษ ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ของศิษย ์
5. ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์ อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ

และไม่ใชใ้หศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
6. ครูย่อมพฒันาตนเอง ทั้งในดา้นวิชาชีพ ดา้นบุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ให้ทนัต่อการ

พฒันาการทางวชิาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 
7. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ไทย        
ครูดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้นสามารถสรุปคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องครูปฐมวยั

หรือผูดู้แลเด็ก ไดด้งัต่อไปน้ี    
1. ครูตอ้งมีจิตวิญญาณ อุดมการณ์การเป็นครูท่ีดี กล่าวคือ การจะเป็นครู ผูดู้แลเด็กท่ีดีนั้น

อนัดบัแรกครูหรือผูดู้แลเด็กตอ้งมีใจรัก ศรัทธาในวชิาชีพของตน 
2. ครูตอ้งมีความรู้ดี ครูปฐมวยั หรือผูดู้แลเด็กตอ้งมีความรู้ดีในทางการศึกษาปฐมวยัทั้ง

ดา้นการสอน และหนา้ท่ีงานครู ความรู้ดา้นการสอน เช่น จิตวิทยาพฒันาการ การวางแผนการสอน
จดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั การผลิตส่ือของเล่น และการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็ก ส่วน
ความรู้ดา้นหนา้ท่ีงานครู เช่น การจดัตกแต่งห้องเรียนสภาพแวดลอ้มต่างๆ การจดัท าแผนการสอน 
การท าเอกสารธุรการชั้นเรียน ทกัษะการท างานร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน เพราะการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัจะตอ้งใช้ความรู้เฉพาะทางสาขาวิชาปฐมวยั ดงันั้นถา้ครูหมัน่ศึกษาหาความรู้
พฒันาตนเองอยูเ่สมอใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดีในสาขาวชิาชีพครูปฐมวยั ก็จะประสบความส าเร็จใน
การจดัการเรียนการสอน 
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3. ครูตอ้งมีเจตคติท่ีดี กล่าวคือ ครู ผูดู้แลเด็กตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อตวันกัเรียน และผูป้กครอง
ชุมชน ครูผูดู้แลเด็กต้องเป็นผูพ้ยายามเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต้องการและความสามารถของ
นกัเรียน ท่ีแตกต่างกนั ยอมรับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน 

4. ครูตอ้งมีความสามารถในการการสอนดี กล่าวคือ ครูท่ีดีจะตอ้งสามารถสอนทั้งดา้นวิชา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ครูจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติและความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็กปฐมวยั และมีความสามารถหาเทคนิค วิธีการ ปรับประยุกตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยี
และวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและความสนใจความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของเด็ก ภายใตส่ิ้งแวดลอ้ม บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ 

 5. ครูตอ้งมีบุคลิกภาพดี ครูผูดู้แลเด็กควรท่ีมีบุคลิกภาพดี ในดา้นต่อไปน้ี 
5.1 การแต่งกาย ครูผูดู้แลเด็กตอ้งแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อย สวยงามและ

เหมาะสมกบัการเป็นครู 
5.2 กิริยาท่าทาง ครูผูดู้แลเด็กตอ้งมีกิริยาท่าทางท่ีสง่าผ่าเผย สุภาพเรียบร้อย มี

มารยาทเหมาะสมตามกาลเทศะ 
5.3 การพูดจา ครูผูดู้แลเด็กตอ้งเป็นคนท่ีพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ชดัเจนใช้ภาษา

ถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
5.4 อารมณ์ครูผูดู้แลเด็กตอ้งมีสุขภาพทางจิตทางอารมณ์ท่ีดีงานครูเป็นงานท่ีตอ้ง

อดทนหากสุขภาพทางจิตของครูไม่ดีย่อม จะเกิดอารมณ์โกรธซ่ึงจะเป็นผลร้ายทางดา้นจิตใจต่อ
ตนเองและศิษยข์องตวัเองดว้ย ครูจึงจ าเป็นตอ้งมีสุขภาพทางจิตท่ีดีควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
อยา่งดี ร่าเริงแจ่มใสเสมอ มีความอดกลั้น ไม่เป็นคนโกรธง่ายลุแก่อ านาจโทสะและใจเยน็  

 6. ครูตอ้งมีความประพฤติดี ครูผูดู้แลเด็กตอ้งมีความประพฤติท่ีดี ทั้งในดา้นการ
ด าเนินชีวิต และการท างาน กล่าวคือ ครูจะตอ้งเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายประหยดั
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา ส่วนในดา้นการท างานครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งเป็นคนท่ีมี
ระเบียบวินยั ประพฤติปฏิบติัดีให้เป็นแบบอยา่งให้แก่เด็ก และปฏิบติัตามระเบียบวินยัขององคก์ร
ใหค้รบถว้น    

7. ครูตอ้งมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี กบันกัเรียน กบัคณะครู
ดว้ยกนั กบัผูป้กครอง และกบัสังคมภายนอก หนา้ท่ีของครูไม่ใช่เพียงแต่สอนเท่านั้นยงัจะตอ้ง รู้จกั 
สร้างความสัมพนัธ์ฉันครูกบัศิษยก์บันักเรียน กล่าวคือ นักเรียนให้ความเคารพนับถือด้วยความ
จริงใจไม่ใช่เพราะเกรงกลวัอ านาจอนัไม่เป็นธรรมของครู นอกจากน้ีการท างานย่อมเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลหลายฝ่ายเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครองและบุคคลภายนอก ฉะนั้นครูผูดู้แลเด็กจะเดตอ้ง มีทกัษะ
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ความสามารถในการประสานให้ทุกฝ่ายร่วมมือกนัในการพฒันาเด็กตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
แต่ดว้ยจุดหมายเดียวกนั พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 

8. ครูตอ้งมีสุขภาพทางกายดี งานครูเป็นงานท่ีเหน่ือยยาก นอกจากจะตอ้งสอนใน
ชั้นเรียนแลว้ ยงัตอ้งเตรียมการสอน ตรวจงาน ควบคุมความประพฤตินกัเรียนไดค้  าแนะน าปรึกษา 
ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งการสุขภาพทางกายท่ีแขง็แรง จึงจะ สามารถด าเนินงานไปไดโ้ดยเรียบร้อย39  

เยีย่มลกัษณ์ อุดาการณ์ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูปฐมวยั ไว ้ดงัน้ี 
1. บทบาทในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
2. บทบาทในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสร้างสรรคใ์หก้บัเด็ก 
3. บทบาทในการส่งเสริมโภชนาการของเด็ก และการส่งเสริมนิสัยส่วนตวัและสังคมให้แก่

เด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. บทบาทในการส่งเสริมพฒันาการการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก รวมทั้งการปรับตวัให้อยูใ่นสังคม

ได ้
5. บทบาทในการส่งเสริมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือและการทรงตวัให้เหมาะสม เช่น

การยนื การเดิน การนัง่ การวิง่ 
6. บทบาทในการส่งเสริมความเขา้ใจทางภาษา อาจจะจดักิจกรรมให้เด็กไดแ้สดงออกโดย

อาจจะใหเ้ด็กเล่าเร่ืองตนเอง 
7. บทบาทในการติดต่อหรือปฏิสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ผูป้กครองของเด็ก  สรุปความหมายของ

ครู หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สาขาใดสาขาหน่ึงไปสู่ศิษย ์โดยการหล่อหลอมให้ศิษยเ์กิดความเจริญงอกงามทั้ง
ความรู้และจิตใจ40  

2.5.2. ดา้นงบประมาณ 
การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัเตรียมงบประมาณเฉพาะส าหรับการจดัการศึกษาปฐมวยั ทั้ง

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างอาคาร สนามและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนของบุคลากรของโรงเรียนให้มีความ
พร้อมเพื่อใช้ในการบริหารการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพ พ.ร.บ.การศึกษา

                                                        
39เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 139. 
40เยีย่มลกัษณ์ อุดาการ, การอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั, (โปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั  

คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่, 2542), หนา้ 69. 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก าหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้
จดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจดัให้
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และในมาตรา 60 ก าหนดให้รัฐจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กบัการศึกษา ( 1) จดัสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน
การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 

การจดังบประมาณของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รัฐ
ประกาศนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยถือเป็นการลงทุนท่ี
ส าคญั เด็กปฐมวยั 3-5 ปี ได้รับการเล้ียงดูท่ีถูกต้อง โดยพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเล้ียงดูและพฒันาเด็ก ไดรั้บการบริการท่ีถูกตอ้ง ครูและผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ืองทุกส่วนของสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ส่ือมวลชนและสถาบนั
ต่าง ๆ ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัเห็นความจ าเป็นในการวางรากฐานท่ีมัง่คงต่อชีวิตและก าหนด
มาตรฐานของการพฒันาเด็กปฐมวยั 3 -5 ปี ตอ้งมีประเมินผลการด าเนินงานทุกปี41  

รัฐบาลได้จดัสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานเป็นเงิน 1,700 บาท/คน/ปี 
และตามความแตกต่างในคุณลกัษณะของโรงเรียนขนาดและท่ีตั้งเช่น โรงเรียนอนุบาลตน้แบบ 
โรงเรียนอนุบาลเครือข่าย เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัคนละ 13 บาท / วนั จ านวน 200 วนั
และอาหารเสริมนม โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพซ่ึงจัดให้ทั้ งหมด 3 รายการคือ ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนคนละ 300 บาท/ปี/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน 100 บาท / คน / ปี และค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนคนละ 215 บาท/คน/ปี โดยจดัสรรใหเ้ท่ากนัทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

จากแนวคิดด้านการจดัสรรงบประมาณดงักล่าว สรุปได้ว่า การบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดบัปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้จ่ายในการจดัการศึกษาปฐมวยัให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากน้ีโรงเรียนจะต้อง
บริหารงบประมาณใหเ้ป็นระบบโดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

2.5.3 ดา้นการจดัประสบการณ์  
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 : 31 ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก

ก่อนประถมศึกษาว่า มีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะเด็กวยัแรกเกิดถึง 6 ปี ป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของ
การพฒันาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดั

                                                        
41กระทรวงศึกษาธิการ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเล็ก 3-5 ปี : การอุดหนุนค่าใช้จ่าย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 33.  
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กิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กบัเด็กเพื่อกระตุน้ให้เกิดการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน
ดงันั้นการจดักิจกรรมส าหรับเด็กระดบัก่อนประถมศึกษา จึงควรยดึหลกัการดงัน้ี 

1. กิจกรรมท่ีจดัควรค านึงถึงตวัเด็กเป็นส าคญั เด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกนัจึงควร
จดัให้มีกิจกรรมหลายประเภทท่ีเหมาะสมกบัวยั ตรงกบัความสนใจและความต้องการของเด็ก
เพื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 

2. กิจกรรมท่ีจดัควรมีทั้งกิจกรรมท่ีให้เด็กท าเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ควรเปิด
โอกาสใหเ้ด็กริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตนเองตามความเหมาะสม 

3. กิจกรรมท่ีจดัควรมีความสมดุลคือให้มีทั้งกิจกรรมในห้องและกิจกรรมนอกห้องเรียน
กิจกรรมท่ีตอ้งเคล่ือนไหวและสงบกิจกรรมท่ีเด็กริเร่ิมและครูริเร่ิม 

4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมควรเหมาะสมกบัวยั มีการยืดหยุน่ไดต้ามความตอ้งการและ
ความสนใจของเด็ก เช่น วยั 3 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8 นาที วยั 4 ขวบ มีความสนใจอยู่
ไดป้ระมาณ 12 นาที วยั 5 ขวบ มีความสนใจอยูไ่ดป้ระมาณ 15 นาที 

กิจกรรมท่ีจดัควรเน้นให้ส่ือของจริงให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจ ค้นควา้ ทดลอง
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืน ๆ และผูใ้หญ่ 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรม ใหจ้ดัเป็นประจ าทุกวนัคือ 
1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็ก

ไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะ โดยใชเ้สียงเพลง ค าคลอ้งจอง เคร่ือง
เคาะจังหวะและอุปกรณ์อ่ืนๆ มาประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์เรียนรู้จงัหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได ้

1.1 จุดประสงค ์
1.1.1 พฒันาอวยัวะทุกส่วนใหมี้ความสัมพนัธ์ในขณะเคล่ือนไหว 
1.1.2 ใหเ้กิดความสนุกสนาน ผอ่นคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 
1.1.3 ฝึกใหเ้กิดทกัษะในการฟังดนตรี หรือจงัหวะต่าง ๆ 
1.1.4 พฒันาภาษา ฝึกฟังค าสั่ง ขอ้ตกลงและปฏิบติัตามได ้
1.1.5 ฝึกความจ าและเสริมสร้างประสบการณ์ 
1.1.6 พฒันาดา้นสังคม การปรับตวัและความร่วมมือในกลุ่ม 
1.1.7 ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
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1.1.8 ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี42  
1.2 แนวการจดักิจกรรม 

1.2.1 การเตรียมร่างกาย วธีิการฝึกการเตรียมร่างกายมี 3 ขั้นคือ 
1.2.1.1 ให้รู้จกัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายวา่ช่ืออะไร อยูต่รงไหนและมีส่วน

ใดบา้งท่ีเคล่ือนไหวไดม้ากนอ้ยอยา่งไร 
1.2.1.2 ขณะท่ีเคล่ือนไหว ควรฝึกให้เด็กรู้ตวัตลอดเวลาวา่ร่างกายของตน

ส่วนใดก าลงัท าอะไรอยู ่
1.2.1.3  ฝึกให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีความคล่องตวัและขยบัเขยื้อน

ตามค าสั่งไดร้วดเร็ว 
1.2.2 ตวัอยา่งการฝึกเตรียมร่างกาย 

1.2.2.1 ให้เด็กแตะสัมผสัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ คอ ไหล่ 
สะโพก ฯลฯ โดยครูบอกใหเ้ด็กไดรู้้จกัช่ือและสามารถช้ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายวา่มีอะไรบา้ง 

1.2.2.2 ใหเ้ด็กลองส ารวจร่างกายดูวา่ส่วนใดเอนเอียง โคง้งอ เหวี่ยง หมุน
กวดัแกวง่ไดม้ากนอ้ย เพียงใด 

1.2.2.3 ให้เด็กช้ีเร็ว ๆ ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีละส่วน เช่น แขน ขา 
ขอ้ศอก ขอ้มือ ตา จมูก เข่า ฯลฯ และใหล้องขยบัเขยื้อนดูทีละส่วน 

1.2.2.4 ใหเ้ด็กหาพื้นท่ีให้ตวัเองและลองจดัท่าทาง โดยเนน้ให้จดัแขน ขา
หรือล าตวัส่วนใด ส่วนหน่ึง แลว้อยูน่ิ่งในท่านั้นสลบักนัไป 

1.2.3 การเคล่ือนไหวพื้นฐาน การเคล่ือนไหวพื้นฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.2.3.1 การเคล่ือนไหวอยู่กบัท่ี ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึง

ของร่างกาย ณ จุดใดจุดหน่ึงโดยร่างกายจะไม่เคล่ือนออกไปจากจุดนั้นเลย 
1.2.3.2 การเคล่ือนไหวท่ีเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ี

หน่ึง ไดแ้ก่ การเดิน การวิง่ การกระโดด ฯลฯ 
1.2.4 การเคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค ์
การเคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค ์สามารถฝึกไดโ้ดยใชกิ้จกรรมดงัต่อไปน้ี  

1.2.4.1 ใหเ้ด็กแสดงท่าเลียนแบบหรือสมมติง่าย ๆ 

                                                        
42กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :ไทย

วฒันาพานิช, 2540), หนา้ 31-35. 
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1.2.4.2 ให้แสดงความรู้สึกดว้ยท่าทางและสีหน้า เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ 
หรือท าท่าทางสัมผสัของท่ีร้อน เยน็ หนกั เบา ฯลฯ 

1.2.4.3 ให้เด็กเคล่ือนไหวอย่างอิสระในลักษณะต่าง ๆ กัน เม่ือได้ยิน
สัญญาณหยดุใหท้  าท่าทางต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

1.2.4.4 ฝึกหัดให้เล่นตามจินตนาการ ดว้ยการเล่าเร่ืองให้ฟัง แลว้ให้เด็ก
จินตนาการเคล่ือนไหวตามเน้ือเร่ืองนั้น ๆ  

1.2.4.5 ใช้วสัดุหรืออุปกรณ์บางชนิดประกอบการเคล่ือนไหว เช่น เชือก 
แถบผา้ ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ ริบบิ้น กระดาษหนงัสือพิมพ ์เกา้อ้ี ฯลฯ 

2. กิจกรรมสร้างสรรค ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ โดยใชศิ้ลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การป้ัน การฉีก – ตดั ปะ 
การพิมพภ์าพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเด็กไดคิ้ดสร้างสรรคแ์ละเหมาะกบัพฒันาการ 
เช่น การเล่นพลาสติกสร้างสรรค ์การสร้างรูปจากกระดานปักหมุด ฯลฯ 

2.1 จุดประสงค ์
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

2.1.1 ใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอ่นคลายความเครียด 
2.1.2 ส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือมือและพฒันาประสารทสัมพนัธ์ระหวา่ง มือกบัตา 
2.1.3 ส่งเสริมพฒันาการทางภาษา 
2.1.4 ฝึกทกัษะการสังเกต การคิด และการแกปั้ญหา 
2.1.5 ส่งเสริมการแสดงออก และมีความมัน่ใจในตนเอง 

2.1.5.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2.1.5.2 ส่งเสริมการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2.1.5.3 ส่ ง เส ริมคุณธรรมในด้านความอดทน การรอคอย ความ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความรับผดิชอบ และความมีวนิยั 
2.2 แนวการจดักิจกรรม 

2.2.1 การจดักิจกรรมสร้างสรรค์ ควรจดัให้เด็กท าทุกวนั โดยอาจจดัวนัละ 3- 5 
กิจกรรมใหเ้ด็กเลือกท าอยา่งนอ้ย 1- 2 กิจกรรม ตามความสนใจดงัตวัอยา่งการด าเนินการดงัน้ี 

2.2.1.1 เตรียมจดัโต๊ะและวสัดุอุปกรณ์ให้พร้อมโดยอาจมอบหมายให้
เด็กรับผดิชอบ ช่วยจดัในแต่ละวนั ตวัอยา่งการจดักิจกรรมสร้างสรรคใ์น 1 วนั เช่น 

กิจกรรมท่ี 1 ป้ันดินน ้ามนั / ดินเหนียว – แป้งโดว ์
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กิจกรรมท่ี 2 วาดภาพระบายสีดว้ยสีเทียน 
กิจกรรมท่ี 3 วาดภาพดว้ยสีน ้า 
กิจกรรมท่ี 4 ฉีกปะกระดาษ 
กิจกรรมท่ี 5 ประดิษฐเ์ศษวสัดุ 
หรืออาจจดัเพิ่มกิจกรรมการเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั และกิจกรรมสร้างสรรค์

อ่ืน ๆ  
2.2.1.1 สร้างบรรยากาศในการท ากิจกรรมให้มีความสดช่ืนแจ่มใส และมี

อิสระใหเ้ด็กเลือกท ากิจกรรมอยา่งมีระเบียบ โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น ใชค้  าถาม / สนทนา  
2.1.1.2 ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตน อย่าง

นอ้ย 1 – 2 กิจกรรม 
2.1.1.3 การเปล่ียน / หมุนเวยีนการท ากิจกรรม ครูตอ้งก าหนดขอ้ตกลงกบั

เด็กวา่ในกรณีท่ีโตะ๊ / กลุ่มใดมีเด็กครบหรือเต็มตามจ านวนท่ีก าหนดหรือจดัไวแ้ต่เด็กสนใจท่ีจะท า
กิจกรรมนั้นบา้งเด็กจะตอ้งคอยจนกวา่จะมีท่ีว่าง หรือให้เลือกเล่นในมุมเล่นก่อน เม่ือมีท่ีวา่งจึงจะ
สามารถเขา้ท ากิจกรรมสร้างสรรคท่ี์ตนสมใจได ้

2.1.1.4 กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ส าหรับเด็ก ครูควรแนะน าอุปกรณ์
และวธีิใช ้เช่น การละเลงสีดว้ยน้ิวมือ ซ่ึงจะตอ้งใชน้ ้ าทาโต๊ะแลว้ทาบกระดาษลงไป (เพื่อกนัไม่ให้
กระดาษเล่ือนไปมา) ตกัแป้งท่ีผสมสีลงบนกระดาษ ใชส่้วนต่าง ๆ ของมือ เช่น น้ิวมือ ฝ่ามือ สันมือ 
ฯ วาดแป้งเป็นรูปต่าง ๆ และควรแนะน าใหเ้ด็กสวมพลาสติกกนัเป้ือนเพื่อไม่ใหเ้ลอะเทอะเส้ือผา้ 

2.1.1.5 ขณะเด็กท ากิจกรรมครูตอ้งคอยดู ช้ีแนะหรือให้ค  าปรึกษาเม่ือเด็ก
ตอ้งการ ครูไม่ควรบอกหรือสั่งให้เด็กท าตามความคิดเห็นของครู หรือให้ท ากิจกรรมเหมือนกนั
หมดทั้งหอ้ง และตอ้งคอยใหก้ าลงัใจแก่เด็ก อยา่ติเตียนจนเด็กหมดก าลงัใจ 

2.1.1.6 ควรกระตุน้ใหเ้ด็กรู้จกัคิดแกปั้ญหา เช่น พบวา่เด็กวาดภาพรถยนต์
ไม่มีลอ้แทนท่ีครูจะบอกให้เด็กเติมลอ้รถ ครูอาจใช้ค  าถามว่า รถคนัน้ีจะแล่นไดอ้ย่างไร การถาม
เช่นน้ีจะช่วยใหเ้ด็กคิด และพบค าตอบดว้ยตนเอง 

2.1.1.7 เม่ือท างานเสร็จหรือหมดเวลา ต้องให้เด็กเก็บวสัดุ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้เขา้ท่ีและดูแลท าความสะอาดหอ้งเรียนใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

2.1.1.8 เม่ือเด็กท างานเสร็จ อาจใหเ้ด็กเล่า/ อธิบายผลงานของตนเอง ทั้งน้ี
เพื่อพฒันาภาษาและทกัษะการคิดของเด็ก ถา้เป็นภาพวาด ครูควรบนัทึกเร่ืองท่ีเด็กเล่า และวนัท่ีท่ีท า 
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ไวด้ว้ย เพื่อทราบความกา้วหนา้และระดบัพฒันาการของเด็ก การเขียนเร่ืองท่ีเด็กเล่า ควรเขียนดว้ย
ตวับรรจงขนาดตวัหนงัสือใหญ่พอท่ีเด็กจะเห็นลีลาการเขียนท่ีถูกตอ้งเพื่อเด็กมีโอกาสคุน้เคยกบั
ตวัหนงัสือ43  

3. กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมท่ี เปิดโอกาสให้ เ ด็ก เ ล่นอิสระตามมุมการเล่นหรือมุม

ประสบการณ์หรือศูนยก์ารเรียน ท่ีจดัไวภ้ายในหอ้งเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนงัสือ มุมวิทยาศาสตร์ 
มุมธรรมชาติ มุมบา้น มุมร้านคา้ เป็นตน้ มุมต่าง ๆเหล่าน้ี เด็กมีโอกาสเลือกเล่นไดอ้ย่างเสรีตาม
ความสนใจและความตอ้งการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มยอ่ยอน่ึงกิจกรรมเสรี นอกจาก
ให้เด็กเล่นตามมุมแลว้ อาจให้เด็กเลือกท ากิจกรรมท่ีครูจดัเสริมข้ึน เช่น เคร่ืองเล่นสัมผสั กิจกรรม
สร้างสรรคป์ระเภทต่าง ๆ 

 3.1 จุดประสงค ์
3.1.1 ส่งเสริมพฒันาการด้านกล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็ก และการประสานสัมพนัธ์

ระหวา่งมือกบัตา 
3.1.2 ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นภาษา 
3.1.3 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
3.1.4 ส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ 
3.1.5 ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการส ารวจ การสังเกตและการทดลอง 
3.1.6 ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัรอยคอย เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละใหอ้ภยั 
3.1.7 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
3.1.8 ส่งเสริมการคิดแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบัวยั 
3.1.9 ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัคิด วางแผน และตดัสินใจในการท ากิจกรรม 
3.1.10 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ครู และส่ิงแวดลอ้ม 
3.2 แนวการจดัประสบการณ์ 
3.2.1 แนะน ามุมเล่นใหม่ ใหเ้ด็กรู้จกั และเสนอแนะวธีิใช/้เล่นเคร่ืองเล่นบางชนิด เช่น แวบ่

ขยาย เคร่ืองชัง่ เคร่ืองเล่นสัมผสับางชนิดฯ 
3.2.2 เด็กและครูร่วมสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเล่น เช่น 

                                                        
43กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2540), หนา้ 27-30. 
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- ไม่น าของเล่นแต่ละมุมมาเล่นปนกนั 
- เก็บของเล่นเขา้ท่ีทุกคร้ัง เม่ือจะเปล่ียนไปเล่นของเล่นชนิดอ่ืน 
- ตกลงสัญญาณ ก่อนหมดเวลาเล่น เพื่อเตรียมเก็บของเขา้ท่ี เช่น การบอกเตือน

ดว้ยวาจา การใชเ้พลง ฯลฯ 
3.2.3 ครูเปิดโอกาสใหเ้ด็กคิด วางแผนตดัสินใจเลือกเล่นอยา่งอิสระในมุมเล่นหรือเลือกท า

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนตามความสนใจของเด็กแต่ละคน ขณะเด็กเล่น/ท างานครูอาจช้ีแนะและมีส่วนร่วม
ในการเล่นกบัเด็กได ้หากพบว่าเด็กตอ้งการความช่วยเหลือและคอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กพร้อมทั้งจดบนัทึกพฤติกรรมท่ีน่าสนใจเพื่อดูวา่เด็กมีพฒันาการแต่ละดา้นเป็นอยา่งไร44  

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ฝึกการ

ท างานและอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มยอ่ยกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีจดัมุ่งฝึกให้เด็กไดมี้โอกาส ฟัง พูด
สังเกต คิด แกปั้ญหาใชเ้หตุผลและฝึกปฏิบติั เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน โดย
จดักิจกรรมดว้ยวธีิต่าง ๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องค า
คลอ้งจอง ศึกษานอกสถานท่ี เชิญวทิยากรใหค้วามรู้ ฯลฯ 

4.1 จุดประสงค ์
4.1.1 ส่งเสริมการใชภ้าษาในการฟัง พดู และการถ่ายทอดเร่ืองราว 
4.1.2 กลา้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4.1.3 ฝึกมารยาทในการฟัง พดู 
4.1.4 รู้จกัแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการคน้พบดว้ยตนเอง 
4.1.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะพื้นฐาน 
4.1.6 ปลูกฝังใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 
4.1.7 รู้จกัปรับตวัในการเล่น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.2 แนวการจดักิจกรรม การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ สามารถจดัไดห้ลากหลายวิธี 
เช่น 

                                                        
44กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2540), หนา้ 24-27. 
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4.2.1 การสนทนา อภิปราย เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาในการพูด การฟัง รู้จกั
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซ่ึงส่ือท่ีใช้อาจเป็นของจริง ของจ าลอง 
รูปภาพ สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ 

4.2.2 การเล่านิทาน เป็นการเล่าเร่ืองต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็ นเร่ืองท่ีเน้นการปลูกฝังให้เด็ก
เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการน้ีจะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีข้ึน ในการเล่านิทานส่ือท่ีใช้อาจเป็น
รูปภาพ หนงัสือนิทาน หุ่น การแสดงท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง 

4.2.3 การสาธิต เป็นการจดักิจกรรมท่ีตอ้งการให้เด็กไดส้ังเกตและเรียนรู้ตามขั้นตอนของ
กิจกรรมนั้น ๆ ในบางคร้ังครูอาจใหเ้ด็กอาสาสมคัรเป็นผูส้าธิตร่วมกบัครู เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
เช่น การเพาะเมล็ด การเป่าลูกโป่ง การเล่นเกมการศึกษา 

4.2.4 การทดลอง/ปฏิบติัการ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เพราะได้
ทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดส้ังเกตการณ์เปล่ียนแปลง ฝึกการสังเกต การคิดแกปั้ญหา และส่งเสริม
ให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และค้นพบด้วยตนเอง เช่น การประกอบอาหาร การทดลอง
วทิยาศาสตร์ง่าย ๆ การเล้ียงหนอนผเีส้ือ การปลูกพืช ฯลฯ 

4.2.5 การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอีก
รูปแบบหน่ึง ดว้ยการพาเด็กไปทศันะศึกษาส่ือต่าง ๆ รอบโรงเรียน หรือสถานท่ีนอกโรงเรียนเพื่อ
เพิ่มพนูประสบการณ์แก่เด็ก 

4.2.6 การเล่นบทบาทสมมติ เป็นการให้เด็กเล่นสมมติตนเองเป็นตวัละครต่าง ๆ ตามเน้ือ
เร่ืองในนิทาน หรือเร่ืองราวต่าง ๆ อาจใช้ส่ือประกอบการเล่นสมมติเพื่อเร้าความสนใจ และ
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น หุ่นสวมศีรษะ ท่ีคาดศีรษะ รูปคน และสัตวรู์ปแบบต่าง ๆ เคร่ือง
แต่งกายและอุปกรณ์ของจริงชนิดต่าง ๆ  

4.2.7 การร้องเพลง เล่นเกม ท่องค าคล้องจอง เป็นการจดัให้เด็กได้แสดงออกเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาและจงัหวะ 

5. กิจกรรมกลางแจง้  
กิจกรรมกลางแจง้เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดมี้โอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลงั

เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอยา่งอิสระ โดยยดึความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน
เป็นหลกั กิจกรรมกลางแจง้ท่ีครูควรจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเช่น  

5.1 การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นสนาม หมายถึง เคร่ืองเล่นท่ีเด็กอาจปีนป่าย หมุน 
โยก ซ่ึงท าออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เคร่ืองเล่นส าหรับปีนป่าย หรือตาข่ายส าหรับปีนเล่น เคร่ือง
เล่นส าหรับโยกหรือไกว เช่น มา้ไม ้ชิงชา้ มา้นัง่โยก ไมก้ระดก ฯลฯ เคร่ืองเล่นส าหรับหมุน เช่น มา้
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หมุน พวงมาลยัรถส าหรับหมุนเล่น ราวโหนขนาดเล็กส าหรับเด็ก ตน้ไมส้ าหรับเดินทรงตวั หรือไม้
กระดานแผน่เดียว เคร่ืองเล่นประเภทลอ้เล่ือน เช่น รถสามลอ้ รถลากจูง ฯลฯ 

5.2 การเล่นทราย ทรายเป็นส่ิงท่ีเด็ก ๆ ชอบเล่น ทั้งทรายแห้ง ทรายเปียกน ามาก่อเป็นรูป
ต่าง ๆ ไดแ้ละสามารถน าวสัดุอ่ืนมาประกอบการเล่นตกแต่งได ้เช่น ก่ิงไม ้ดอกไม ้เปือกหอย พิมพ์
ขนม ท่ีตกัทราย ฯลฯ ปกติบ่อทรายจะอยู่กลางแจง้ โดยอาจจดัให้อยู่ใตร่้มเงาของตน้ไมห้รือสร้าง
หลงัคา ท าขอบกั้นเพื่อมิให้ทรายกระจดักระจาย บางโอกาสอาจพรมน ้ าให้ช้ืนเพื่อเด็กจะไดก่้อเล่น 
นอกจากน้ีควรมีวธีิการปิดกั้นมิใหส้ัตวเ์ล้ียงลงไปท าความสกปรกในบ่อทรายได ้

5.3 การเล่นน ้ า เด็กทัว่ไปชอบเล่นน ้ ามาก การเล่นน ้ านอกจากสร้างความพอใจและคลาย
ความเครียดให้เด็กแล้วยงัท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อีกด้วย เช่น เรียนรู้ทกัษะการสังเกต จ าแนก
เปรียบเทียบปริมาตร ฯลฯอุปกรณ์ท่ีใส่น ้า อาจเป็นถงัท่ีสร้างข้ึนโดยเฉพาะหรืออ่างน ้ าวางบนขาตั้งท่ี
มัน่คง ความสูงพอท่ีเด็กจะยืนไดพ้อดี และควรมีผา้พลาสติกกนัเส้ือผา้เปียกให้เด็กใช้คลุมระหวา่ง
เล่น 

5.4 การเล่นสมมติในบา้นตุ๊กตาหรือบา้นจ าลอง เป็นบา้นจ าลองส าหรับให้เด็กเล่นจ าลอง
แบบจากบา้นจริง ๆ อาจท าดว้ยเศษวสัดุประเภทผา้ใบ กระสอบป่าน ของจริงท่ีไม่ใชแ้ลว้ เช่น หมอ้ 
เตา ชาม อ่าง เตารีด เคร่ืองครัว ตุ๊กตาสมมติเป็นบุคคลในครอบครัว เส้ือผา้ผูใ้หญ่ท่ีไม่ใช้แล้ว 
ส าหรับผลดัเปล่ียน มีการตกแต่งบริเวณใกลเ้คียงให้เหมือนบา้นจริง ๆ บางคร้ังอาจจดัเป็นร้ัวขาย
ของ สถานท่ีท าการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กเล่นสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง 

5.5 การเล่นในมุมช่างไมเ้ด็กตอ้งการออกก าลงัในการเคาะ ตอก กิจกรรม การเล่นในมุมช่าง
ไมน้ี้จะช่วยในการพฒันากลา้มเน้ือให้แข็งแรง ช่วยฝึกการใช้มือและการประสานสัมพนัธ์ระหวา่ง
มือกบัตานอกจากน้ียงัฝึกใหรั้กงานและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคอี์กดว้ย 

5.6 การเล่นกับอุปกรณ์กีฬาเป็นการน าอุปกรณ์กีฬามาให้เด็กเล่นอย่างอิสระหรือใช้
ประกอบเกมการเล่นท่ีให้อิสระแก่เด็กให้มากท่ีสุด ไม่ควรเน้นการแข่งขนัเพื่อมุ่งหวงั แพ ้– ชนะ 
อุปกรณ์กีฬาท่ีนิยมน ามาใหเ้ด็กเล่น เช่น ลูกบอล ห่วงยาง ถุงทราย ฯลฯ 

5.7 การเล่นเกมการละเล่นกิจกรรมการเล่นเกมการละเล่นท่ีจัดให้เด็กเล่น เช่น เกม
การละเล่นของไทย เกมการละเล่นของทอ้งถ่ิน เช่น มอญซ่อนผา้ รีรีขา้งสาร แม่งู โพงพาง ฯลฯ
การละเล่นเหล่าน้ีตอ้งใช้บริเวณท่ีกวา้งการเล่นอาจเล่นเป็นกลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ก็ได้ ก่อนเล่นครู
อธิบายกติกาและสาธิตใหเ้ด็กเขา้ใจไม่ควรน าเกมการละเล่นท่ีมีกติกายุง่ยาก และเนน้การแข่งขนัแพ้
ชนะ มาจดักิจกรรมใหก้บัเด็กวยัน้ีเพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง 
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5.8 จุดประสงค ์
5.8.1 พฒันากลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็กและการประสานสัมพนัธ์ของอวยัวะต่าง ๆ   
5.8.2 ส่งเสริมใหมี้ร่างกายแขง็แรง สุขภาพดี 
5.8.3ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความสนุกสนาน ผอ่นคลายความเครียด 
5.8.4 รู้จกัปรับตวั เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
5.8.5 เรียนรู้การระวงัรักษาความปลอดภยัทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
5.8.6 รู้จกัการตดัสินใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
5.8.7 ส่งเสริมใหมี้ความอยากรู้อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มรอบตวั 
 5.8.8 พฒันาทกัษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก 

ฯลฯ 
5.9 แนวการจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมกลางแจง้ ครูควรด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

5.9.1 เด็กและครูร่วมสร้างขอ้ตกลง/กติกาในการเล่นทุกคร้ังก่อนพาเด็กไปเล่น
กิจกรรมกลางแจง้ 

5.9.2 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นกลางแจง้ให้พร้อมเช่น อุปกรณ์เล่น
น ้า เล่นทรายลูกบอลฯลฯ 

5.9.3 สาธิตการเล่นเคร่ืองเล่นสนามบางชนิด เช่น ไมล่ื้นตอ้งข้ึนทางบนัได ชิงช้า
ตอ้งนัง่แก่วงไปมา ฯลฯ 

5.9.4 ใหเ้ด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจและใหเ้วลาเล่นนานพอควร 
5.9.5 ขณะเด็กเล่นครูตอ้งคอยดูแลความปลอดภยัและสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ

อยูร่่วมกนักบัเพื่อนของเด็กอยา่งใกลชิ้ด หากพบวา่การเล่นนั้นอาจก่อให้เกิดอนัตรายครูตอ้งช้ีแนะ
ทนัที 

5.9.6 เม่ือหมดเวลาให้เด็กดูแลเก็บของใชห้รือของเล่นให้เรียบร้อย เช่น อุปกรณ์
เล่นน ้า เล่นทราย ฯลฯ 

5.9.7 ให้เด็กท าความสะอาดร่างกาย เช่นลา้งมือ ลา้งหนา้ และดูแลเคร่ืองแต่งกาย
ใหเ้รียบร้อย45  

 

                                                        
45เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 8-43. 
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6. เกมการศึกษา  
เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถ

เล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด
เก่ียวกบั สี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพื้นท่ี ระยะ เกมการศึกษาท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็ก วยั 3- 6 ปี เช่น เกมจบัคู่ แยกประเภท จดัหมวดหมู่ โดมิโน ลอตโต ภาพตดัต่อต่อตาม
แบบ ฯลฯ 

6.1 จุดประสงค ์
6.1.1 ส่งเสริมการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
6.1.2 ส่งเสริมการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.1.3 ส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตดัสินใจแกปั้ญหา 
6.1.4 ช่วยใหเ้กิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ 
6.1.5 ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย

ความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ความซ่ือสัตย ์ฯลฯ 
6.2 แนวการจดักิจกรรมในกรณีท่ีเป็นเกมใหม่ เด็กไม่เคยเล่น ครูควรปฏิบติัดงัน้ี 

6.2.1 แนะน าใหเ้ด็กทราบวา่ เกมชุดใหม่ช่ืออะไร มีจ านวนก่ีช้ิน และอะไรบา้ง 
6.2.2 สาธิต/อธิบาย วธีิเล่นเกมเป็นขั้น ๆ ตามประเภทของเกมแต่ละชนิด 
6.2.3 ใหเ้ด็กหมุนเวยีนเขา้มาเล่นเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 
6.2.4 ขณะท่ีเด็กเล่น ครูท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูแ้นะน า บางคร้ังครูอาจเขา้ร่วมเล่นใน

กลุ่มถา้สังเกตเห็นวา่เด็กยงัไม่เขา้ใจวธีิเล่นหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการเล่น 
6.2.5 เม่ือเด็กเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อย ควรให้เด็กตรวจสอบความถูกตอ้ง

ดว้ยตนเอง หรือร่วมกนัตรวจกบัเพื่อน หรือครูช่วยดูแลตรวจสอบ และชมเชยใหก้ าลงัใจ 
6.2.6 ใหเ้ด็กน าเกมท่ีเล่นแลว้เก็บใส่กล่องเขา้ท่ีให้เรียบร้อยทุกคร้ังก่อนเล่นเกมชุด

อ่ืนในกรณีท่ีเด็กเคยเล่นเกมการศึกษาน้ีมาแลว้ ครูอาจปฏิบติัไดด้งัน้ี 
6.2.7 จดัวางเกมท่ีเคยเล่นแลว้ใหเ้ด็กเล่นเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มจะมีเกม

1 ชุดหรืออาจจะเล่นคนเดียวก็ได ้
6.2.8 หมุนเวยีนใหเ้ด็กเล่นเกมทั้งชุดใหม่ และชุดเก่าตามท่ีจดัไว ้
6.2.9 เม่ือเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จแลว้ฝึกให้เด็กเก็บให้เรียบร้อย และอยูใ่นสภาพท่ี

จะน าไปใชไ้ดอี้ก46  

                                                        
46เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 43-45. 
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2.6.4 ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
สมหมาย หริการบัญชร กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน

อยา่งใกลชิ้ด เป็นตวักลางในกระบวนการเรียนการสอน หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึนท าให้ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมเขา้ใจยากเป็นรูปธรรมท่ีเขา้ใจง่าย ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และส่งเสริมพฒันาการด้านต่าง ๆ 
ของผูเ้รียน47  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดแ้บ่งส่ือระดบัก่อนประถมศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ส่ือประเภทบล็อก อาจเป็นชนิดตน้ ท่ีท ามาจากไม ้พลาสติก หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีลกัษณะต่าง 

ๆ กนั หลายขนาด หลายรูปร่าง หลายรูปทรง มีลกัษณะเป็นแท่ง รูปทรงเลขาคณิต รถลากบรรทุก 
รูปทรงต่าง ๆ หรือบล็อกท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นสีต่าง ๆ กนั บรรจุไวใ้นกระบะหรือ
กรอบไมร้วมถึงบล็อกฉลุหรือกระดาษฉลุรูปเรขาคณิต เป็นตน้ 

2. ส่ือประเภทเคร่ืองเล่นสัมผสั ส่ือประเภทน้ีอาจท าจากไม ้พลาสติก หรือวสัดุอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะต่าง ๆ กนัเช่น กระดานปักหมุด ลูกปักสีต่าง ๆ เคร่ืองเล่นท่ีประเภทถอดและใส่เกลียวได้
กล่องส าหรับหยอดรูปทรง ชุดคอ้น ตอกหมุด ชุดฝึกติดกระดุมรูดซิป ผกูเชือก หรือลูกคิดราง 

3. ส่ือประเภทเกมการศึกษา เช่น เกมจบัคู่ เกมภาพตดัต่อ เกมต่อภาพเหมือนเกมเรียงล าดบั
เกมจดัหมวดหมู่ เกมหาความสัมพนัธ์ระหว่างภาพกบัสัญลกัษณ์ เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ 
เกมหาความสัมพนัธ์แบบอุปมาอุปมยั เกมพื้นฐานการบวก และเกมจบัคู่แบบตารางสัมพนัธ์ส่ือ
ประเภทฝึกทักษะการเคล่ือนไหว เช่น ห่วงยาง ลูกบอล ตระกร้อ ถุงทราย อุปกรณ์ประกอบ
การละเล่นพื้นบา้น หรือการละเล่นอ่ืน ๆ เหมาะสมกบัวยั 

4. ส่ือประเภทหนงัสือ เช่น หนงัส่ือประเภทต่าง ๆ หนงัสือภาพ สมุดภาพ หนงัสือนิตยสาร
ท่ีมีรูปภาพประกอบมาก ๆ หนังสือและค าศัพท์ต่าง ๆ ท่ีมีภาพดึงดูดความสนใจหนังสือท่ีมี
ภาพประกอบ หรือแผ่นประกอบการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์ ภาพพลิกต่าง ๆ หนงัสือ
ปริศนาค าทาย หนงัสือเสริมประสบการณ์รอบตวั หนงัสือท่ีมีรูปแบบพิเศษต่าง ๆ หนงัสือท่ีมีเสียง
ประกอบ หรือหนงัสือพลาสติก 

                                                        
47สมหมาย หริการบญัชร, “ปัญหาการบริหารงานวชิาการ ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, หนา้ 20. 
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5. ส่ือประเภทหุ่น เช่น หุ่นเชิดประเภทต่าง ๆ หุ่นสวมหวั และสวมตวั หุ่นถุงเทา้ หุ่นถุงมือ
หนา้กากต่าง ๆ ท่ีคาดศีรษะ ภาพต่าง ๆ เช่นสัตว ์ผกั ผลไม ้ 

6. ส่ือประเภทศิลปะสร้างสรรค ์เช่น สีเทียน กรรไกรปลายแหลม สีฝุ่ น กาวน ้ าสีโปสเตอร์
หรือสีน ้า ดินน ้ามนัอยา่งดี กระดาษสี หรือเศษวสัดุต่าง ๆ 

7. ส่ือประเภทฝึกทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้
ต่าง ๆ ในแนวธรรมชาติ 

8. ส่ือประเภทเพลงดนตรีไดแ้ก่ อุปกรณ์และวสัดุเก่ียวกบัเพลงและดนตรี 
9. ส่ือประเภทเล่นบทบาทสมมติหรือเลียนแบบชีวิตจริงไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นต่าง ๆ ท่ีเป็นของ

จริงและของจ าลองเป็นตน้48  
การเลือกส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการและ

การท าหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ในสมอง(Brain – Bascd Leaming) มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
การจดัการศึกษาปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีเน้นพฒันาการทั้ง 4 
ดา้นอย่างเป็นองค์รวม กระตุน้ประสาทสัมผสัทุกส่วนไดแ้ก่ การไดย้ิน การมองเห็น การไดก้ล่ิน
ผวิสัมผสัและการรับรส โดยค านึงถึงการรับรู้ท่ีเขา้กบัการท างานของสมอง ตามจงัหวะและโอกาสท่ี
สมองจะพฒันาไดสู้งสุดซ่ึงเป็นการใช้ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย
กระตุน้ใหเ้ด็กสนใจ และเรียนรู้อยา่งมีความหมายทั้งน้ีการเลือกใชส่ื้อควรให้ความส าคญัตามล าดบั
คือ ส่ือท่ีเป็นของจริง ของจ าลอง และภาพ การเลือกส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัตามแนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการและการท าหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ในสมอง (Brain – Bascd 
Leaming) ท่ีเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 มีดงัน้ี  

1. เพลงประกอบกิจกรรม เพลงผ่อนคลาย (Relaxation Song) เพลงกระตุน้การเรียนรู้ 
(Background Song) เพลงพื้นบ้าน เพลงท้องถ่ิน เพลงตามวฒันธรรมต่าง ๆ เพลงท่ีมีความ
หลากหลายทางดนตรี เช่นเพลงแจส๊ (Jazz) เพลง (Pop) เพลงคลาสสิก (Classic) เป็นตน้ 

2. เคร่ืองดนตรี ท่ีใชมื้อเล่นทั้ง 2 ขา้งจะกระตุน้การท างานท่ีประสานกนัของสมองซีกซ้าย
ซีกขวาเพื่อท่ีจะใช้ข้อมูลหรือมวลประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับมีการถ่ายทอดระหว่างสมองทั้ง 2 

                                                        
48ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , แนวการวิ เคราะห์ศักยภาพผู้เรียน , 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), หนา้ 6-34. 
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ร่วมกนัของสมองทั้ง 2 ซีกช่วยพฒันาการเรียนรู้และรับรู้ของเด็กในดา้นความจ าทกัษะการมองเห็น
และสมาธิในการเรียน ท าใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็กใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. หนงัสือ พยญัชนะ (Alphabet Book) หนงัสือภาพท่ีไม่มีขอ้ความตวัหนงัสือ (Wordless 
Picture Book) หนงัสือสามารถคาดการณ์เหตุการณ์หรือเน้ือหาไดล่้วงหน้า (Predictable Book) 
หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองราว มีขอ้ความบรรยาย (Language Play Book) หนงัสือถ่ายทอดเร่ืองราวทาง
วฒันธรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย(Cultural and Multicultural Book)49 

จากแนวคิดดา้นการจดัส่ือส่งเสริมพฒันาการดงักล่าว สรุปไดว้่า ส่ือการสอนเพื่อส่งเสริม
พฒันาการของเด็กปฐมวยั เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยความสะดวก
รวดเร็วและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน ซ่ึงส่ือการเรียนการสอนมีหลากหลายประเภท 

ดงันั้นการเลือกส่ือควรเลือกให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของเร่ืองท่ีสอน เลือกให้เหมาะสมกบัวยั
และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา มีความถูกตอ้งตามเน้ือหา และทนัสมยัมีคุณภาพดี เด็กเขา้ใจ
ง่าย สามารถสัมผสัได ้ส่งเสริมการคิดเป็นท าเป็น 

2.6.5 ดา้นการประเมินพฒันาการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินพฒันาการไว้

วา่ การประเมินพฒันาการเป็นการประเมินความสามารถของเด็กในการแสดงพฤติกรรมท่ีคาดวา่จะ
ปรากฏในแต่ละช่วงอายุเพื่อน าผลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการพิจารณาเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้
พฒันา ดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล50  

ไพศาล หวังพานิช ได้อธิบายไว ้2 ประการ คือ เช่ือว่าคนเราเรียนรู้ไม่เท่ากันในเวลาท่ี
เท่ากนั และเช่ือวา่คนเราเรียนรู้ไดเ้ท่ากนั ในเวลาท่ีไม่เท่ากนัจากความเช่ือดงักล่าวน้ีเองจึงท าให้มี
การวดัผลการศึกษาใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การวดัผลเพื่อประเมินผลการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการสอบวดัผลเพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบ หรือเพื่อพิจารณาผลโดยสรุปว่า ผูเ้รียนเก่งหรืออ่อน ดีหรือเลวเพียงใดใครมี
คุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

                                                        
49กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานพุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 55-56. 
50เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 55-56. 
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2. การวดัผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Evaluation) เป็นการวดัท่ีมี
เป้าหมายในการคน้หาขอ้บกพร่องในการเรียนของผูเ้รียนเพื่อจะไดใ้ห้การช่วยเหลือซ่อมเสริมหรือ
แกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น จึงถือวา่เป็นการใหผ้ลอยา่งมากแก่ผูเ้รียน51  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้เสนอหลักการเก่ียวกับการประเมิน
พฒันาการระดบัปฐมวยั 

1. การประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั เป็นการประเมินพฤติกรรมและความสามารถ
ของเด็กแต่ละคน โดยครอบคลุมดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา 

2. การประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นกิจกรรมปกติ
ตามตารางกิจกรรมประจ าวนั 

3. การประเมินพฒันาการ ควรใชว้ธีิการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมและความสามารถของ
เด็กอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรุปพฒันาการและน าขอ้มูลจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความสามารถของเด็กแต่ละคน 

4. การประเมินพฒันาการมิไดมุ้่งน าผลการประเมินมาตดัสินการเล่ือนชั้นของเด็กทั้งน้ีเด็ก
แต่ละคนมีพฒันาการเร็วชา้ต่างกนั และสามารถพฒันาไปตามล าดบัขั้นของการพฒันาไดโ้ดยไดรั้บ
การกระตุน้ ส่งเสริมท่ีเหมาะสม 

5. การประเมินพฒันาการของเด็ก ช่วยใหค้รูมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัตวัเด็กอยา่งพอเพียงใน
การจดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กแต่ละคน 

6. ผลการประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนท่ีตอ้งประเมินเด็ก
แต่ละคนอยา่งต่อเน่ืองทุกระยะ เพื่อรู้การเปล่ียนแปลงการพฒันาของเด็กแต่ละคนแลว้น าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมเสริมพฒันาการ หรือแก้ไขข้อบกพร่องของเด็กแต่ละคนให้ดียิ่งข้ึน 
เสนอผลการพฒันาของเด็กให้ผูป้กครองทราบ พร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางการพฒันาเด็กและขอ
ความร่วมมือจากผูป้กครองในการส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นหรือแกไ้ขบกพร่องของเด็ก
เป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และพร้อมท่ีจะเรียนในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป  

จากการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั สรุปได้ว่า การประเมินผลระดบัปฐมวยัเป็นการ
ประเมินความพร้อม เป็นรายคนและเป็นรายองคป์ระกอบ เพื่อใหท้ราบความพร้อมของเด็กและช่วย
ซ่อมแซมความพร้อมในองค์ประกอบนั้นโดยตรง การวดัผลและการประเมินพฒันาการนั้น ตอ้ง

                                                        
 51ไพศาล หวงัพานิช, วิธีการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2530) หนา้ 4-5. 
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อาศยัวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์การสะสม
ผลงาน รวมทั้งการใชแ้บบประเมินพฒันาการประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปภาพ ครูผูส้อนสามารถเลือก
วิธีการวดัผลและการประเมินผลให้สอดคล้องด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรม
แสดงออกท่ีพึงประสงค ์

การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการบริหารจดัการ ใน 6 ดา้น คือ ดา้นการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านการจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก  

1. การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การด าเนินการจดัท าและพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน มีองคป์ระกอบท่ี
ไดม้าจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีความโดดเด่นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศึกษา และมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถึง การจดัเตรียมส่ิงแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม สนองความตอ้งการของเด็กมีความพร้อมทั้งภายในและภายนอกของอาคารเรียน ภายใน
สถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายและสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของเด็ก  

3. การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมเพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้รับการพฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ซ่ึงในแต่ละวนัประสบการณ์ท่ีจดัครอบคลุมประสบการณ์ส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
และยดืหยุน่ใหมี้สาระท่ีเด็กสนใจและสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด  

4. การบูรณาการการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะ
และหลายประสบการณ์ส าคญัหรือหน่ึงแนวคิดเด็กเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม 

5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กในขณะท ากิจกรรมแลว้จดบนัทึกลงในเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนหรือก าหนดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกในแต่ละคร้ัง เป็นขอ้มูลในการพฒันากิจกรรมให้เด็กไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก หมายถึง การติดต่อ ส่ือสารการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั ระหว่างครูและบุคลากรในสถานศึกษากบั ผูป้กครอง ชุมชน และ
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาปฐมวยั52 
 

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผล
ให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหาร และการจดัการศึกษาอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวม
ของหน่วยงานหลกัทางการศึกษา 3 หน่วยงานคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ แลกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และในการน้ีมีการจดัระบบบริหารราชการใหม่คือ การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางระดบักระทรวง การจดัระเบียบราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดั 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ 563 ถนนเพชรมาตุ
คลา ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 30200 ห่างจากศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา 
ทางทิศตะวนัออก ประมาณ 40 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
บริหารรวม 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น ประกอบดว้ย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช อ าเภอ
โชคชยั อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอหว้ยแถลง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 

                                                        
52กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545). หนา้ 22-23. 
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แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการศึกษา และพฒันาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันางานดา้นวิชาการ 
และจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณา
แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยด าเนินการจดัรูปแบบการบริหารจดัการศึกษา
เป็นศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย ์และศูนยเ์ครือข่าย 17 ศูนย ์ประกอบดว้ย ศูนย์
ประสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอจกัราช อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอโชคชัยจ านวนศูนยล์ะ 4 
ศูนย ์ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอหนองบุญมาก จ านวน 3 ศูนย ์และศูนยป์ระสานงาน
การจดัการศึกษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 ศูนยต์ามล าดบั53 
  

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 นิยากร ศรีมังคละ ได้วิจยัเร่ือง สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 จ  านวน 158 โรงเรียน ซ่ึงใช้กรอบ
การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ผลการศึกษา มีดงัน้ี 1) ดา้นการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรฯ และบริบทของสถานศึษา โดย 3 อนัดบัแรกท่ีด าเนินการ คือประชุมช้ีแจงให้ความรู้แก่ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง ศึกษาวิสัยทศัน และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 2) ดา้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ี เหมาะสม พบว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษาด า เนินการ ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม พบวา่ สถานศึกษาด าเนินการไดส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 
และบริบทของสถานศึกษา โดย 3 อนัดบัแรกท่ีด าเนินการ คือ เตรียมการปรับปรุงพฒันา พฒันา
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในห้องเรียน 3) ดา้นการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดด้ าเนินการ ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฯ โดย 3 อนัดบัแรกท่ีด าเนินการ คือ ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ าขอ้มูลสาร 
สนเทศไปใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 4) ดา้น
การบูรณการการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อน ใชห้ลกัการบูร

                                                        
 53ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จ าหน่ายโดย บริษทัสกายบุก๊ส์, 2550), หนา้ 4-5. 
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ณาการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัโดย 3 อันดับแรก ท่ี
ด าเนินการ คือ ศึกษาหลกัสูตรฯและแนวทางการบูรณาการ สนบัสนุนให้ครูจดั กิจกรรม ให้เกิดการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และนิเทศติดตาม 5) ดา้นการประเมินพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 
พบว่า สถานศึกษาใช้แนวทางการประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ โดย 3 อันดับแรกท่ีด าเนินการ คือ สรุปรายงานผลการประเมิน
พฒันาการฯ น าผลประเมินไปใช้และใช้เคร่ืองมือในการประเมินฯ 6) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้กครองและครอบครัวของเด็ก พบวา่ สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฯ โดย 3 อนัดบัแรก คือ ใช้วิธีการประสานความ
ร่วมมือโดยการประชุมกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหน่วยท่ีประสานความร่วมมือมากท่ีสุด
คือสถานีอนามยั และมีแผนการประสานความร่วมมือ54  

เรขา ศรีวิชัย ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวยัท่ีมี
ประสิทธิผลในจงัหวดันนทบุรี สรุปไดด้งัน้ี  

1. รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยัท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย
ปัจจยัน า เขา้ท่ีมีองคป์ระกอบยอ่ย คือ สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาการตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นโยบายของ รัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู ้เรียน ผู ้บริหารและครู จรรยาบรรณวิชาชีพของครู จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร แล
งบประมาณ ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการนั้น ประกอบดว้ย การบริหารจดัการหลกัสูตรการเรียน
การสอน และการวดัและประเมินผลดา้นผลผลิต คือ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน และความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียน  

2. จากการประเมินรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั ท่ีมีประสิทธิผล
ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ รูปแบบน้ีมีประโยชน์ มีความสอดคลอ้งและความเป็นไปได ้ส่วนความ

                                                        
54นิยากร ศรีมงัคละ, “สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 127 หนา้. 
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เหมาะสม จ าเป็นตอ้งพฒันาจากขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาจะตอ้งแสดงความเป็น
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ในการบริหารจดัการใหช้ดัเจนดว้ย55  

อรประภา แสนพรมจันแดง ได้วิจัยเร่ือง ความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความพร้อม
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีและการจดั
สภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบเก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ระหว่างขาด
โรงเรียนและท่ีตั้ง ภาพโดยรวมออกมาไม่แตกต่างกนั56     

หฤทยั อรุณศิริ ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล
ในจงัหวดัสิงห์บุรี " ผลการศึกษาพบวา่       

1. ลกัษณะการจดัสถานศึกษาเป็นดงัน้ี      
1.1 การจดัสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน พบว่า มีพื้นท่ีให้เด็กส าหรับท ากิจกรรม

กลางแจง้ มีสนามท่ีมีร่มเงา มีการดูแลความสะอาดปลูกและประดบัตน้ไม ้ขาดความเป็นสัดส่วน
ของสนามเด็กเล่น ไม่มีบ่อน ้าและบ่อทราย เคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ใชไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กปฐมวยั  

1.2 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในชั้นเรียนพบวา่ ส่ิงท่ีโรงเรียนเทศบาลขาด คือ ไม่
มีท่ีเก็บของใชส่้วนตวัของเด็ก ไม่มีการจดัมุมการเรียนรู้     

1.3 ลกัษณะครูปฐมวยัเป็นไปตามเกณ์ มาตรฐาน บุคลิกภาพ สุขภาพ อารมณ์ดี มี
ปฏิสัมพนัธ์คอยช่วยเหลืองานในชุมชน มี 1 โรงเรียนท่ีครูไม่มีคุณวฒิุการศึกษาปฐมวยั  

1.4 การจดัโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานยกเวน้ ไม่มี
อาหารวา่งตอนบ่าย 3 โรงเรียน มีการดูแลการกินของเด็ก โดยจดัอาหารใหแ้ก่เด็กอิสลาม 

                                                        
55เรขา ศรีวิชยั, “รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั ท่ีมีประสิทธิผล 

ในจงัหวดันนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีปทุม ), 
2554 , 119 หนา้. 

56อรประภา แสนพรมจนัแดง. “สภาพและความตอ้งการในการพฒันางานการเรียนการ
สอนระดับก่อนประถมศึกษาของผูบ้ริหารและครูโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2547, 
114 หนา้. 
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1.5 ความปลอดภยัของสถานศึกษา พบวา่ มี 1 โรงเรียน ท่ีเคร่ืองเล่นสนามมีสภาพ
ใชง้านไดดี้ ส่วนอีก 3 โรงเรียน เคร่ืองเล่นสนาม มีสภาพช ารุด และไม่มีหอ้งพยาบาลทั้ง 4 โรงเรียน 

2. การจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียนไดมี้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล มีเอกสารหลกัสูตร และครูมีส่วนร่วม แต่มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินเพียง 
1 โรงเรียน          

3. การจดัการเรียนการสอน เป็นการสอนเนน้วชิาการ57  
พรนภา อิ่นตา ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน

สังกดัเทศบาลนครเชียงราย ท าการวิจยั เร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้ การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็ก มีสภาพการปฏิบติังานทั้ง 6 ด้านและในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนความ
ตอ้งการในการด าเนินงานการจดัการศึกษาปฐมวยั ในภาพรวมมีความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก โดย
ความตอ้งการดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและ
การเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับความตอ้งการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ ด้านการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกับครอบครัวของเด็กอยู่ในระดับมาก ส าหรับแนวทางการด าเนินงานการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยั พบว่า ควรให้ความส าคญักบัการด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
ตามวงจรคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส าคัญกับ การวางแผนการท างานร่วมกัน การ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทุกกิจกรรม ทุก
ขั้นตอนของการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงพฒันากระบวนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง58  

                                                        
57หฤทยั อรุณศิริ, “การศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาลใน

จงัหวดัสิงห์บุรี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ), 2551, 120 หนา้. 
 58พรนภา อ่ินตา, “การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเชียงราย), 
2553, 129 หนา้. 
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ภัสสุรีย์ เจริญศิริ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพร้อมของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จังหวดัปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ทั้ง 7 ภารกิจ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนการด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบติั การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การสรุปผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีความพร้อมในระดบั
ปานกลางในภารกิจท่ี 1ถึง 5 ส่วนภารกิจท่ี 5ถึง 7 มีความพร้อมในระดบันอ้ย ส่วนครูมีความพร้อม
ในระดบัมากถึงปานกลางในภารกิจท่ี 1 ถึง 4 ส่วนภารกิจท่ี 5ถึง 7 มีความพร้อมในระดบันอ้ย ส่วน
ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีผู ้บริหารและครูมีความเห็นตรงกัน คือ โรงเรียนขาดเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราชการ 2546 คู่ มือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา คู่ มือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั และคู่มือการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั59  

ศตพร ทับธนะ , จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จงัหวดัพทัลุง ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นครู มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม รองลงมา คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
แรงจูงใจในการทางาน ตามลาดบั ส่วนปัจจยัดา้นผูบ้ริหารและ องคก์ร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงของ ผูบ้ริหาร 
รองลงมา คือ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อส่ือสาร ตามลาดับ ส่วนการด าเนินงานการจัด
การศึกษาระดบั ปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดัสานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงัหวดัพทัลุง มีการปฏิบติัโดยภาพรวม และรายองคป์ระกอบทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
การปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 60 

                                                        
59ภสัสุรีย ์เจริญศิริ, “ความพร้อมของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) , 2547, 131 หนา้ . 

60ศตพร ทบัธนะ , จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงัหวดัพทัลุง”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ), 2556, 
135 หนา้. 
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จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ท าให้เห็นไดว้า่ การบริหาร
จดัการศึกษาปฐมวยั มีความส าคญัต่อคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาการของเด็ก พื้นฐานการเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การท่ีจะพฒันาให้ผู ้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายสูงสุดและเต็มตามศกัยภาพ นั้น การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและเกิดการพฒันาตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 การศึกษาสภาพการบริหารการจดัการศึกษาปฐมวยั
โดยการตรวจสอบรายการปฏิบัติ  ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  การสร้าง
สภาพแวดล้อมการจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาการและการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้ การ
ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก 
ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีจะสามารถก าหนดทิศทางการพฒันาเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและมีพื้นฐานการ
ด าเนินชีวติท่ีดีในสังคม 
 

2.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยศึกษาจาก คู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ของกรมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ ดา้นการสร้างหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริม พฒันาการ
และการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก โดยผูว้ิจยัก าหนดและเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 2.1  
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         ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 
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แผนภาพที่ 2.1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 
และขนาดของสถานศึกษา 

1.  สถานภาพ 

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1.2 ครูผูส้อน  

2.  ขนาดของสถานศึกษา 

   2.1 ขนาดเล็ก 

2.2. ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ่ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั  ใน 6 ด้าน  
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 

1.  ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   
2.  ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
3.  ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและ 
การเรียนรู้    
4.  ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้  
5.  ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ 
ของเด็ก   
6.  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัว 
ของเด็ก    
 

 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 203 คน และครูผูส้อน จ านวน 1,674 คน รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 1,877 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน  1,877 คน ผูว้ิจยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan)1 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ไดจ้  านวน 319 คน 
และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสถานภาพ แลว้เทียบสัดส่วนตาม
ขนาดของสถานศึกษา  
 

                                                        
 1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
2553), หนา้ 43. 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา มีลกัษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั แต่ละระดบัมี
ความหมายดงัน้ี  
 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
 3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด จากเอกสาร ต าราและผลงานการวิจยัเก่ียวกบั
เก่ียวกับการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 3.3.2 น าผลการศึกษาไปสร้างแบบสอบถาม ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 3.3.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามา
จดัท าเป็นแบบสอบถาม 
 3.3.4 น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวมเท่ากบั 1.00 
ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าเท่ากบั 1.00 ทุกดา้น แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ



69 
 

 
 

วจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
นิยามเชิงปฏิบติัการ  

3.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
สารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.3.6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข แลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบับุคลากรโรงเรียน
ใกลเ้คียง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและโดยรวม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient ) โดยใชว้ิธี ของครอนบาค (Cronbach)2 ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 และได้
ค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.73 – 0.90 โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 
0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 

 
ตำรำงที ่3.1 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 

 

ด้ำนที่ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวยั ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 0.90 
2. ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 0.85 
3. ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้  0.83 
4. ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ 0.73 
5. ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  0.85 
6. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก  0.83 

รวม 0.92 
 
3.3.7 น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารย์

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3.8 จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3.9 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 

                                                        
 2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี  8, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
2553),  หนา้ 116. 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม- 
กนัยายน 2556 ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยั ไดต้อบแบบสอบถามในการ
วจิยัคร้ังน้ี 
 3.4.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนกรกฎาคม- กนัยายน 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 319 ชุด 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าส่งหนงัสือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 319 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 319 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ใชเ้วลา 45 วนั 
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 319 ชุด 
 3.4.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วเิคราะห์การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย ส าหรับการแปลผลของแบบสอบถามผูว้ิจยั
ได้ใช้เกณฑ์การตดัสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์จุดศูนย์กลาง 
(Midpoint) ของช่วงระดบัคะแนน (Class Interval) แปลขอ้มูลโดยใชเ้กณฑ์จุดศูนยก์ลางของบุญชม 
ศรีสะอาด ดงัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด3 
3.5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษา

ปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 โดยใชค้่าที (t – test แบบ Independent samples) และวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One –
Way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 3.6.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) 
 

                                                        
3บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น , 

2545), หนา้ 87.  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมนครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ มี
วตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ใน 6 ด้าน คือ ด้านการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็กและด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับครอบครัวของเด็กของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ใน 6 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2  
 ผูว้ิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย  คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รวมทั้งส้ิน 1,877 คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 0.92 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 319 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตาม
สัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพ แลว้น าแบบสอบถามมา
ด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลวเิคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X    แทน  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 n   แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 t    แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
 F    แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 df   แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS   แทน     ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS   แทน    ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
 *   แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
 **   แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 319 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพ   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.70 
 ครูผูส้อน 285 89.30 

รวม 319 100 

ขนาดของสถานศึกษา   
 ขนาดเล็ก 78 24.50 
 ขนาดกลาง 141 44.20 
 ขนาดใหญ่ 100 31.30 

รวม 319 100 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
319 คน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพเป็นครูผูส้อน จ านวน 285 คน (ร้อยละ 89.30) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 34 คน (ร้อยละ 10.70) และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 44.20) รองลงมา คือ สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 31.30) และสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 24.50)  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผล
การวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ 
3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั 
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 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั ในส่วนน้ีเป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม 
และรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

 

ข้อที่ ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย X  S.D. แปลผล 
1. เตรียมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 4.05 0.71 มาก 
2. ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั 
4.13 0.82 มาก 

3. เขา้อบรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 4.15 0.80 มาก 
4. เป็นผูร่้วมศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

และท าความเข้าใจตามคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
พุทธศกัราช 2546 

4.15 0.75 มาก 

5. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

4.19 0.72 มาก 

6. เป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะครู ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 0.85 มาก 

7. วิสัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั และสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

3.91 0.64 มาก 

8. ตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯท่ีจดัท าข้ึน 3.90 0.62 มาก 
รวม 4.08 0.51 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.08) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ 
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 มีข้อสังเกตว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผูเ้รียน ทรัพยากร สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน (X = 4.19) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือ ตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯท่ีจดัท าข้ึน (X = 3.90) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์
ดังตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

 

การบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวยั 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ครูผู้สอน 
t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการจัดท าหลกัสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย 

34 4.09 0.55 285 4.08 0.50 0.19 0.85 

  

จากตารางท่ี  4.3 พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั จ  าแนกตามสถานภาพ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.4 
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ตารางที ่4.4 การเปรียบเทียบ ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  

 

การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวยั 

 
 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ด้านการจัดท า 
หลกัสูตรสถาน 
ศึกษาปฐมวัย  

4.16 4.06 4.06 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.65 0.33 
1.26 

 
0.29 

 
ภายในกลุ่ม 316 82.38 0.26 

รวม 318 83.04  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า บุคลากรของถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้านการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั มีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.2 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และ
เปรียบเทยีบตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ ในส่วนนีเ้ป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

ข้อที่ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ X  S.D. แปลผล 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันา

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.89 0.75 มาก 

2. ประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกัในการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการจดัการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
ทราบ 

4.09 0.77 มาก 

3. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้เกิดความ
มัน่คงปลอดภยั 

4.24 0.76 มาก 

4. พฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 4.39 0.89 มาก 
5. จดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อ

การส่งเสริมพฒันาการ 
4.38 0.85 มาก 

6. ปรับขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม กบัจ านวนผูเ้รียนโดยจดั
ใหมี้มุมประสบการณ์ ในหอ้งเรียน อยา่งนอ้ย 5 มุม 

4.23 0.78 มาก 

7. จดัให้มีส่ือการเรียนรู้ และ เคร่ืองเล่นสนาม เหมาะสม
กบัวยั 

4.20 0.87 มาก 

8. ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายนอกหอ้งเรียน ท่ีสนองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั 

4.17 0.98 มาก 

รวม 4.20 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั    
(X = 4.39) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันา
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (X = 3.89) 
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 4.3.2.2 การเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีทดสอบค่าท ี  
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.6 
 
ตารางที ่4.6 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

การบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวยั 

ผู้บริหาร 
 

ครู 
 t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

34 4.12 0.63 285 4.21 0.59 -0.89 0.38 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จ  าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.2.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.7 
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ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

 

 
การบริหารจัด

การศึกษาปฐมวยั 
 
 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ด้านการสร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ 
ต่อการเรียนรู้ 

4.07 3.97 4.09 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.84 0.42 
1.17 

 
0.31 

 
ภายในกลุ่ม 316 112.67 0.36 

รวม 318 113.50  
 

  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
และเปรียบเทยีบตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.3.1 ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการและการ
เรียนรู้ ในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.8 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้  

 

ข้อที่ ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้  X  S.D. แปลผล 
1. จดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
3.90 0.73 มาก 

2. จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใชข้อ้มูลใน
การพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาระดมทรัพยากร 
นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

3.80 0.81 มาก 

3. ก าหนดแผนให้ครูผู ้สอนเข้ารับการพัฒนาในด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 

3.73 0.76 มาก 

4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกผูเ้รียนได้พฒันาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะดนตรีและ การออกก าลงักายท่ีสนองความตอ้งการความ
ถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

3.98 0.81 มาก 

5. ครูผูส้อนใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการ
เรียนรู้ เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ STORY 
LINE การสอนแบบสาธิตการสอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA) 
การสอนโดยใชเ้กม การสอนโดยใชนิ้ทาน ฯลฯ 

4.02 0.98 มาก 

6. ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์การกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ใหผู้ป้กครอง ชุมชน เขา้มาร่วมด าเนินการ 

3.83 0.75 มาก 

7. จดัท าสารนิทศัน์รวบรวมขอ้มูลพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการนิเทศติดตามและเยี่ยมชั้นเรียนอยา่งนอ้ย สัปดาห์ละ 
1 คร้ัง 

3.97 0.87 มาก 

8. มี กิจกรรมการจัดสถานการณ์ให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยเนน้การฝึกปฏิบติัจริง 

3.86 0.90 มาก 

รวม 3.89 0.49 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
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พฒันาการและการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(X  = 3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูผูส้อนใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ STORY LINE การสอนแบบสาธิตการ
สอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA) การสอนโดยใชเ้กม การสอนโดยใชนิ้ทาน ฯลฯ (X  = 4.02) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ก าหนดแผนให้ครูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริม      
(X = 3.73)  
 4.3.3.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผล
การวเิคราะห์ดังตารางที ่4.9 
 
ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ 

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหาร 
 

ครู 
 t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ 

34 3.81 0.45 285 3.90 0.49 -0.91 0.36 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2       
ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ จ  าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.3.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.10 
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ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้  

 

การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวยั
ด้านการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาการ 
และการเรียนรู้  

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 3.98 4.06 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.12 0.56 
2.37 

 
0.10 

 
ภายในกลุ่ม 316 74.31 0.24 

รวม 318 75.43  
  

 ตารางท่ี 4.10 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ และเปรียบเทียบตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.4.1 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ 
ในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.11 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ 

 

ข้อที่ ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ X  S.D. แปลผล 
1. ส่งเสริมสนบัสนุน ใหค้รูผูส้อนใชห้ลกัการบูรณาการในการ

จดั ประสบการณ์ และกิจกรรมประจ าวนั 
3.91 0.80 มาก 

2. ศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 4.28 0.88 มาก 
3. ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ 4.07 0.88 มาก 
4. สนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและ

ทุกสถานท่ี 
4.16 0.78 มาก 

5. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์โดยให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด และลงมือปฏิบติัจริง 

3.95 0.93 มาก 

6. การอบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยั 

3.87 0.81 มาก 

7. การให้เด็กปฐมวยัศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้เช่น 
สวนสัตว ์หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

3.96 0.84 มาก 

8. ด าเนินการนิเทศติดตาม 4.01 0.92 มาก 
รวม 4.03 0.61 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 
2546  (X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั (X = 3.87)  

4.3.4.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.12 
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ตารางที ่4.12 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ 

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ครูผู้สอน 
 t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการบูรณาการ 
การเรียนรู้ 

34 3.89 0.41 285 3.95 0.48 -0.63 0.24 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การบูรณาการการเรียนรู้ จ  าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.4.3 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ 
จ  าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต  2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ด้านการบูรณาการการ
เรียนรู้ 

 

การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวยั
ด้านการบูรณาการ 

การเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 3.97 4.09 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.96 0.48 
1.71 

 
0.18 

 
ภายในกลุ่ม 316 89.33 0.28 

รวม 318 90.29  
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ จ  าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.5 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และ
เปรียบเทยีบตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.5.1 การวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก ในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.14 
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ตารา
ง ที ่
4.14 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

 

ข้อที่ ด้านการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก X  S.D. แปลผล 
1. ด าเนินการวางแผนการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ 

ของเด็ก 
4.12 0.87 มาก 

2. ศึกษาหลักการแนวทางการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

4.12 0.75 มาก 

3. ก าหนดรูปแบบ/เคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือการประเมิน 4.17 0.77 มาก 
4. สถานศึกษาของท่านใช้เค ร่ืองมือท่ีหลากหลายในการ

ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 
4.07 0.88 มาก 

5. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน ามาพฒันาเด็ก 4.16 0.78 มาก 
6. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสม 

กับเด็กรวมทั้ ง ใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ คร้ัง แล้ว
น ามาสรุป 

3.95 0.93 มาก 

7. การน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันา
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

3.87 0.81 มาก 

8. รายงานสรุปผลการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั 3.96 0.80 มาก 
รวม 4.05 0.61 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.05) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย คือ ศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546        
(X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการเรียนการสอน
ระดบัปฐมวยั (X = 3.87) 
 4.3.5.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการประเมินพฒันาการ
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และการเรียนรู้ของเด็ก จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพด้านการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหาร 
 

ครู 
 t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก 

34 3.89 0.41 285 3.95 0.48 -0.63 0.24 

   

ตารางท่ี 4.15 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั  

4.3.5.3 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาด้านการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก  

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย

ด้านการประเมิน 
พฒันาการและการ 
เรียนรู้ของเด็ก  

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 3.97 4.09 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.96 0.48 

1.71 
 

0.18 
 

ภายในกลุ่ม 316 89.33 0.28 
รวม 318 90.29  

 

 ตารางท่ี 4.16 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.6 การวิเคราะห์การบริหารจดัการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็ก และเปรียบเทียบตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.6.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก  

  
ข้อที่ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก X  S.D. แปลผล 

1. การวางแผน ในการส่งเสริมความรู้ ด้านการจดัการศึกษา
ปฐมวยั แก่ผูป้กครอง 

3.90 0.73 มาก 

2. ศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3.80 0.81 มาก 

3. ก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วธีิการ/ตวัช้ีวดั 3.73 0.76 มาก 
4. ประสานงาน วางแผนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหค้วามรู้ /สร้างความเขา้ใจ 
3.98 0.81 มาก 

5. ประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

4.02 0.98 มาก 

6. ด าเนินการส่งเสริมการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาปฐมวยั 

3.83 0.75 มาก 

7. สถานศึกษาของท่านประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองใน
การพฒันาเด็กโดยวธีิ 

3.97 0.87 มาก 

8. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนับสนุนส่ือวสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ เป็นวทิยากร การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

3.86 0.90 มาก 

รวม 3.89 0.49 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็ก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
การพฒันาเด็กปฐมวยั ( X = 4.02) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วิธีการ/
ตวัช้ีวดั (X = 3.73) 
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 4.3.6.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก  

 

การบริหารจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ครูผู้สอน 
 t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก 

34 3.89 0.41 285 3.95 0.48 -0.63 0.24 

 

ตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดับการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั  

4.3.6.3 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก จ าแนกขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จาก
การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

92 

ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก 

   

การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวยั 
ด้านความสัมพนัธ์ 
ระหว่างผู้สอนกบั 
ครอบครัวของเด็ก  

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 3.97 4.09 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.96 0.48 
1.71 

 
0.18 

 
ภายในกลุ่ม 316 89.33 0.28 

รวม 318 90.29  
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็ก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ใน 6 ด้านคือ ด้านการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับครอบครัวของเด็กของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2และเปรียบเทียบระดบั
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  านวน 1,877 คน 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 คน และครูผูส้อน 285 คน 
รวม 319 คนซ่ึงไดจ้ากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพ แลว้เทียบสัดส่วนตาม
ขนาดของสถานศึกษาและไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทั้ง 6 
ดา้น คือดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ดา้นการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ดา้น โดยจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอนประกอบ 
ด้วยตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษาตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
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เก่ียวกบัระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีทั้งหมด 6 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั 2) ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) ดา้นการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ 4) ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ 5) ดา้นการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก 6) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับครอบครัวของเด็กผลิตภาพ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

การวิ เคราะ ห์ข้อมู ลใช้ส ถิ ติพรรณนา เพื่ อหาค่ าความ ถ่ี  (Frequency)  ค่ า ร้อยละ 
(Percentage)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย      
( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ  

  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิจยัพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 34 คน ร้อยละ 19.6 ครูผูส้อนจ านวน 285 คน ร้อยละ
80.4 และ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ขนาดกลาง 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และขนาดใหญ่จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
 5.1.2 ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ด้านการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.08) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีข้อสังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากรสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองปัญหาและความตอ้งการของชุมชน(X = 4.19) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯท่ีจดัท าข้ึน (X =3.90) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการจดัท าหลกัสูตร 
สถานศึกษาปฐมวยัจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 5.1.3 ระดับการการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน มีระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2ดา้นการ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20) และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั (X = 4.39)  และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (X =3.89) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  3  ขนาด 
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.1.4ระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน มีระดับการการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการ
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จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.89) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือครูผูส้อนใชใ้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ STORY LINEการสอนแบบสาธิตการ
สอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA) การสอนโดยใชเ้กม การสอนโดยใชนิ้ทาน ฯลฯ (X = 4.02) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือก าหนดแผนให้ครูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริม   
(X =3.73) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีเป็นบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันา 
การและการเรียนรู้ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 5.1.5 ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้เปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน มีระดับการการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้าน
การบูรณาการการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 (X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั (X =3.87)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการบูรณาการการ
เรียนรู้เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2ดา้นการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.05) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 (X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั (X =3.87) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 5.1.7ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของ
เด็กและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 (X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั (X =3.87) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กเม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2ผูซ่ึ้งจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจาก
การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย และเปรียบเทียบระดับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโดยรวม อยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนได้
เตรียมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัศึกษาท าความเข้าใจเอกสารประกอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัครูผูส้อนได้เขา้รับอบรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัไดเ้ขา้ร่วมศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ท าความเข้าใจตามคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกัราช  2546  ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากรสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง ปัญหา
และความตอ้งการของชุมชนเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะครูผูป้กครองกรรมการสถานศึกษา
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง วิสัยทศัน์ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั และตรวจสอบความสอดคล้องภายในหลักสูตรเป็นย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ 
การศึกษาของศตพรทับธนะ, จรัสอติวิทยาภรณ์และรุ่งชัชดาพรเวหะชาติ ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
ด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดัสานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจงัหวดัพทัลุงพบว่า มีการปฏิบติัโดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมากโดยด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรนภา อิ่นตา ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ืองการด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงรายพบวา่ การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ในดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยความตอ้งการ
ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ นิยากร  
ศรีมังคละ ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใชก้รอบการศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ดา้นการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พบวา่ สถานศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช  2546  และบริบทของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
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ปฐมวยั จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนได้
เตรียมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัศึกษาท าความเข้าใจเอกสารประกอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัร่วมกนั ครูผูส้อนไดเ้ขา้รับอบรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัไดเ้ขา้ร่วม
ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ท าความเขา้ใจตามคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
พุทธศกัราช 2546 โดยละเอียดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิยากร  ศรีมังคละ ท าการศึกษาสภาพ
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 2 ซ่ึงใช้กรอบการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช  2546  ผล
การศึกษาด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฯ และบริบทของสถานศึกษาโดย 3 อนัดบัแรกท่ีด าเนินการ 
คือประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ศึกษาวิสัยทศัน์และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาและยงัสอดคลอ้งกบั พรนภา อิ่นตา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงรายพบวา่การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ในดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้ การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็ก มีสภาพการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้นและในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เหมือนกนั 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยัจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั ไดย้ึดหลกัการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546เป็นแนวทางท่ียึดถือส าหรับใชจ้ดักิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวยั เพื่อพฒันาให้ครบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา การจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงมีหลกัการ คือเด็กระดบัปฐมวยัเป็นระยะท่ีส าคญัยิ่งของ
ชีวติ ทั้งน้ีเพราะเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการวางรากฐานและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ 
เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศรัฐไดก้ าหนดสภาวะความตอ้งการพื้นฐานและบริการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยระบุว่าเด็กทุกคนจะตอ้งได้รับการสนองตอบขั้นพื้นฐานเพื่อให้การ
พฒันาเป็นไปอย่างรอบดา้นเพื่อให้การพฒันาบรรลุถึงศกัยภาพของความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ 
และสามารถใชชี้วติอยา่งมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในท านองเดียวกนัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 9 (พุทธศกัราช 2545 – 2549) ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั เพื่อให้
เด็กมีพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามศกัยภาพ ซ่ึงหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดแ้บ่งหลกัสูตรไว ้2 ระยะ ดงัน้ีระยะท่ี 1 หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 3 ปี เป็นการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัและสถานรับ
เล้ียงเด็ก ระยะท่ี 2 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นการศึกษาเพื่อปูพื้นฐาน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาในระดบัประถมศึกษาจดัการศึกษาในลกัษณะของอบรม 
เล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัญหางานวิจยัคร้ังน้ีจะใชห้ลกัสูตรระยะท่ี 2 เป็น
แนวทางในการท าวจิยั 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้น
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความ
ตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจดัประชุมช้ีแจงนโยบาย
และสร้างความตระหนักในการพฒันาสภาพแวดล้อมกับการจดัการศึกษาให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบ
สถานศึกษาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัพฒันาขอ้มูลและ
ระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัจดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการส่งเสริม
พฒันาการปรับขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม กบัจ านวนผูเ้รียนโดยจดัให้มีมุมประสบการณ์ ในห้องเรียน
อยา่งน้อย 5 มุมจดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการจดัให้มี
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการจดัให้มีส่ือการเรียนรู้และเคร่ือง
เล่นสนามเหมาะสมกบัวยัได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ี
สนองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัสอดคลองกบังานวจิยัของ นิยากร ศรีมังคละซ่ึงท าการศึกษาสภาพ
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 2 ซ่ึงใช้กรอบการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ผล
การศึกษาดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด าเนินการ ปรับปรุง
และพฒันาสภาพแวดลอ้มไดส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฯและบริบทของสถานศึกษา
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรนภา  อิ่นตาไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานการจดั
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การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ในดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความต้องการในการพฒันาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาจดัประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกัในการพฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการ
จดัการศึกษาให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบสถานศึกษาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้เกิดความ
มัน่คงปลอดภยัพฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัจดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม และเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการปรับขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม กบัจ านวนผูเ้รียนโดยจดัให้
มีมุมประสบการณ์ ในหอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 5 มุมจดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การส่งเสริมพฒันาการจดัให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการ
จดัให้มีส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองเล่นสนามเหมาะสมกับวยัได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีสนองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เรขา ศรีวิชัย  ได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิผลในจงัหวดันนทบุรี สรุปไดด้งัน้ี รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั
ท่ีมีประสิทธิผลประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้ท่ีมีองคป์ระกอบย่อยคือ สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา
การตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นโยบายของ รัฐบาลนโยบายของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน ผูบ้ริหารและครู จรรยาบรรณวิชาชีพของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหาร และงบประมาณ ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการนั้น ประกอบดว้ย การบริหารจดัการ
หลกัสูตรการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลดา้นผลผลิต คือผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน และ
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน  
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจดัประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกัในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
กบัการจดัการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบสถานศึกษาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้เกิด
ความมัน่คงปลอดภยัพฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัจดัให้มีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม และเ อ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการการเ รียน รู้  ซ่ึงสอดคล้องกับ อรประภา                   
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แสนพรมจันแดงไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบวา่ ความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้น
งบประมาณ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและการจดัสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบเก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ระหวา่งขนาดโรงเรียนและท่ีตั้ง ภาพโดยรวม
ออกมาไม่แตกต่างกนั 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กและเปรียบเทยีบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้น
การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใชข้อ้มูลในการ
พฒันาการกิจกรรมการเรียนรู้ จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
ก าหนดแผนให้ครูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึก
ผูเ้รียนได้พฒันาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและ การออกก าลงักายท่ีสนองความประชุมช้ีแจง 
ประชาสัมพนัธ์การกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มาร่วมจดัท า
สารนิทศัน์รวบรวมขอ้มูลพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล ด าเนินการนิเทศติดตามด าเนินการและเยี่ยม
ชั้ นเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1คร้ังมีกิจกรรมการจัดสถานการณ์ให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
กระทรวงศึกษาธิการดงัปรากฏใน คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีว่าการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กผูส้อนมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรมพฒันา
เด็กอย่างมากผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท า มาเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก ในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีผูส้อนและเด็กท่ีจะริเร่ิมทั้ง 2 ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุนช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าเรียนรู้ และคน้พบดว้ยตนเองดงันั้นผูส้อนจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกั
และเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก่อนเพื่อจะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อม และจดั
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กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกั
พฒันาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิคการจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัเด็กผูส้อนตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ในการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กท่ีจะริเร่ิมทั้ง  2 
ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุนช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าเรียนรู้ 
และคน้พบดว้ยตนเองดงันั้นผูส้อนจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแล
รับผดิชอบก่อนเพื่อจะไดว้างแผนสร้างสภาพแวดลอ้ม และจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและ
การเรียนรู้ของเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกัพฒันาตนเอง ปรับปรุง ใชเ้ทคนิคการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัเด็กการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ 3- 5 ปี จะไม่
จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่นเพื่อให้เด็ก ไดรั้บประสบการณ์ตรง
เกิดการเรียนรู้ไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในแต่
ละวนัอาจใชช่ื้อเรียกแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งน้ี ประสบการณ์ท่ีจดัจะตอ้งครอบคลุม
ประสบการณ์ส าคญั ท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และควรยืดหยุน่ให้มีสาระท่ีควรเรียนรู้
ท่ีเด็กสนใจและในสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด เม่ือเด็กได้รับประสบการณ์ส าคญัและท า
กิจกรรมในแต่ละหวัเร่ืองแลว้ เด็กควรจะเกิดแนวความคิดรวบยอดตามท่ีไดเ้สนอแนะในหลกัสูตร 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ จ  าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผู ้สอนร่วมสนับสนุนจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับและแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอก
สถานศึกษาจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใชข้อ้มูลในการพฒันาการกิจกรรม
การเรียนรู้ จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีหลากหลายก าหนดแผนให้ครูผูส้อน
เข้ารับการพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกผู ้เรียนได้พัฒนา
สุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรีและ การออกก าลงักายท่ีสนองความประชุมช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์การ
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มาร่วมจดัท าสารนิทศัน์รวบรวม
ขอ้มูลพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล ด าเนินการนิเทศติดตามด าเนินการและเยี่ยมชั้นเรียนอย่างนอ้ย 
สัปดาห์ละ 1คร้ังมีกิจกรรมการจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเน้นการฝึก
ปฏิบติัจริงซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุธศกัราช 
2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
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และการเรียนรู้ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้ ง น้ีอาจเน่ืองจาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดต่างกนั จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน
ทุกระดบัชั้น ประการส าคญัตอ้งยึดหลกัตาม หมวด 4 มาตรา 22 วา่ผูเ้รียนตอ้งส าคญัท่ีสุด ทุกคนมี
ความสามารถและพฒันาตนเองได้ ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้กบัผูเ้รียนในชั้นปฐมวยั
ความสนใจความถนดั และความแตกต่างแต่ละบุคคล ฝึกใหป้้องกนัและแกปั้ญหาจากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นและใช้หลักการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มาร่วม
จดัท าสารนิทศัน์รวบรวมขอ้มูลพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล ด าเนินการนิเทศติดตามด าเนินการและ
เยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1คร้ังมีกิจกรรมการจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยเน้นการฝึกปฏิบติัจริงซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุธศกัราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
 5.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้และ
เปรียบเทยีบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้น
การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อนใชห้ลกัการบูร
ณาการในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวนัศึกษาหลักสูตรจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกัราช 2546 ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมแบบบูรณาการสนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี ส่งเสริมการจัดประสบการณ์โดยให้ผู ้เ รียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริงการอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยัการใหเ้ด็กปฐมวยัศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้เช่นสวนสัตว ์หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯและการด าเนินการนิเทศติดตามซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยัของ พรนภา อิ่นตา ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง 
การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย ใน
ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นิยากร 
ศรีมังคละ ได้ศึกษาวิจยั สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้
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ครูผูส้อน ใชห้ลกัการบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ให้
เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และนิเทศติดตาม  
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดส่้งเสริมสนบัสนุนให้
ครูผูส้อนใช้หลกัการบูรณาการในการจดัประสบการณ์ และกิจกรรมประจ าวนัศึกษาหลกัสูตรจดั
การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมแบบบูรณาการสนบัสนุนให้ครูจดั
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีส่งเสริมการจดัประสบการณ์โดยให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริงการอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยัการให้เด็กปฐมวยัศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้เช่นสวนสัตว ์ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯและการด าเนินการนิเทศติดตาม ซ่ึงสอดคล้องกับ โศภนา บุณยะกลัม ได้ให้
ความหมายไวว้า่การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอนซ่ึงน าเอาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เขา้มา 
ผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียน โดยใชส้าระการเรียนรู้ใดสาระการเรียนรู้หน่ึงเป็นแกนหลกั
แลว้ขยายวงกวา้งขวางออกไป เพื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดความสมบูรณ์ในตวัของเขาเอง 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจาก การจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ไดใ้ช้
หลกัสูตรการศึก ษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ซ่ืงอาจท าใหก้ารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ในสังกดัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดบัปฐมวยั 
หมายถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงและผสมผสานกระบวนการ
สอน การสร้างคุณธรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน ใหน้ าความรู้และประสบการณ์ 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก และเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรด าเนินการวางแผนการประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็กศึกษาหลกัการแนวทางการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
ก าหนดรูปแบบ/เคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือการประเมินประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและ
น ามาพฒันาเด็กสถานศึกษาของท่านใชเ้คร่ืองมือใดในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็ก 
ปฐมวยัประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใช้ขอ้มูลหลาย ๆ
ดา้น หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้มูลของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
คร้ังต่อไปรายงานสรุปผลการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ        
นิยากร ศรีมังคละ ท าการศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่าดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก พบว่า สถานศึกษาใช้แนวทางการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฯ โดย 3 อนัดบัแรกท่ีด าเนินการ คือ สรุปรายงานผลการ
ประเมินพฒันาการการเรียนรู้ น าผลประเมินไปใช้และใช้เคร่ืองมือในการประเมินฯงานวิจยัของ   
พรนภา อิ่นตาไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครพบว่า การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
เชียงราย ในดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก จ าแนกตามสถานภาพพบวา่ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากร
ด าเนินการวางแผนการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กศึกษาหลักการแนวทางการ
ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัก าหนดรูปแบบ/เคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือการ
ประเมินประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกด้านและน ามาพฒันาเด็กสถานศึกษาของท่านใช้
เคร่ืองมือใดในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยัประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใช้ขอ้มูลหลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้มูล
ของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไปรายงานสรุปผลการประเมินพฒันา 
การของเด็กปฐมวยั สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึง
หลกัการประเมินพฒันาการดงัน้ี1) ประเมินผลพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันา
เด็ก2) ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 3) สภาพการประเมินควรมีลกัษณะ
เช่นเดียวกับการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั4) ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้
เคร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน5) ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีหลากหลายเหมาะกบัเด็ก
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รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูลหลายๆ ดา้น ไม่ควรใชก้ารทดสอบ6) รายงานผลการประเมิน สรุปเป็นภาค
เรียนและรายงานผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากสถานศึกษาใน
สังกดัใช้เคร่ืองมือในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยัประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปเป็น
ขอ้มูลของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไปรายงานสรุปผลการประเมิน
พฒันาการของเด็กปฐมวยัสอดคลอ้งกบั การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ยดึวธีิการ 
สังเกตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใชห้ลกัการประเมินตามสภาพท่ีเป็นจริง ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมิน
ทั้งการสอนของตนเองและการพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะ
ช่วยในการวางแผนการจดักิจกรรมการประเมินพฒันาการเด็กอายุ 3 - 5 ปี เป็นการประเมิน
พฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติ ท่ีจดัในแต่ละวนั ทั้งน้ี ให้มุ่งน าขอ้มูลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุงวางแผนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการพฒันาตามจุดหมาย
ของหลกัสูตร 
 5.2.6 ผลการวิเคราะห์ระดับบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ครอบครัวของเด็กและเปรียบเทยีบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรไดว้างแผน ในการส่งเสริมความรู้ ดา้นการ
จดัการศึกษาปฐมวยั แก่ผูป้กครองศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยัสถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองในการพฒันาเด็กโดยวิธีประสานงาน วางแผนร่วมกบับุคคลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งให้ความรู้ /สร้างความเขา้ใจประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัด าเนินการส่งเสริมการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยัมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย ภารกิจปรับปรุงสภาพแวดลอ้มสนบัสนุนส่ือวสัดุ อุปกรณ์และแหล่ง
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เรียนรู้ เป็นวิทยากร การสนบัสนุนดา้นงบประมาณซ่ึงสอด คลอ้งกบังานวิจยัของ พรนภา   อิ่นตา 
ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
เชียงรายพบว่า การด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ในดา้นดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กมีสภาพการปฏิบติังานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบั ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ      
ได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผูป้กครองผ่านกิจกรรมสารสนเทศความรู้สู่ครู ผูป้กครอง และชุมชน 
อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยใชเ้อกสารส่ิงพิมพ ์แผน่พบับทความ รายการวิทยุ และวีดิทศัน์ เป็น
ส่ือถ่ายทอดความรู้โดยผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาสารประโยชน์ ต่อผูป้กครอง ในการอบรมเล้ียงดูและ
พฒันาเด็กปฐมวยัแล้วแจกจ่ายส่ือและวิชาการดังกล่าวไปยงัโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั ซ่ึง
โรงเรียนแกนน าและโรงเรียนเครือข่าย อนุบาลอ าเภอ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการพฒันาโรงเรียนท่ีเปิด
สอนชั้นอนุบาลไดน้ าส่ือสารสนเทศการศึกษาปฐมวยั ท่ีเป็นรูปแบบรายการเสียงตามสาย ส่ิงพิมพ ์
และวีดิทศัน์ ไปขยายผลโดยครูจดักิจกรรมการให้ความรู้แก่ผูป้กครองในหลายโอกาส เช่น การ
ปฐมนิเทศผูป้กครองการประชุมผูป้กครองในระหว่างภาคเรียนการประสานสัมพนัธ์ระหว่างบา้น
กบัโรงเรียนหรือการปัจฉิมนิเทศผูป้กครองเป็นตน้ 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ครอบครัวของเด็กจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากบุคลากรไดว้างแผน ใน
การส่งเสริมความรู้ ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั แก่ผูป้กครองศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั
สถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในการพฒันาเด็กโดยวิธีประสานงาน วางแผน
ร่วมกบับุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความรู้ /สร้างความเขา้ใจประสานงานกบับุคคล หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยัด าเนินการส่งเสริมการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาปฐมวยัมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย ภารกิจปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สนบัสนุนส่ือวสัดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร การสนบัสนุนดา้นงบประมาณสอดคลอ้ง
กบั อรประภา  แสนพรมจันแดง ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบวา่ ความพร้อมในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและท่ีตั้งภาพโดยรวมออกมาไม่แตกต่างกนั 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั
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ครอบครัวของเด็กจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั อรประภา 
แสนพรมจันแดง ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบวา่ความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและท่ีตั้ง ภาพโดยรวมออกมาไม่แตกต่างกนั 
 จากผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนั ปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดต่างกนั มีระดบัปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียต ่าสุดใน
แต่ละดา้นดงัน้ี 
 5.3.1.1 ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัพบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าสุดคือ 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ภายในหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึนรองลงมา คือ วิสัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน
ควรร่วมมือกนัศึกษาหาจุดอ่อนจุดแขง็ร่วมกนั และร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ให้มีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง ปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน 
 5.3.1.2 ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าสุด 
คือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมใหศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา คือ ประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกัใน
การพฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการจดัการศึกษาให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบจึงควรส่งเสริมให้มีการประชุม
ช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนักในการพฒันาสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ือง 
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 5.3.1.3ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติั
ต ่าสุด คือก าหนดแผนให้ครูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมรองลงมา คือ 
จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใชข้อ้มูลในการพฒันาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย จึงควรส่งเสริม ให้ครูผูส้อนเขา้รับ
การพฒันาในด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใช้
ข้อมูลในการพฒันาการกิจกรรมการเรียนรู้จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย 

5.3.1.4 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดับการปฏิบติัต ่าสุด คือส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครูผูส้อนใช้หลักการบูรณาการในการจัด ประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวนั 
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อนไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กให้ครบทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  รองลงมา คือ ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริง ควรส่งเสริมการจดั
กิจกรรมท่ีท าให้เด็กไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริง เช่น การน านกัเรียนไปศึกษา
ยงัแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.3.1.5ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าสุด คือ
การน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป
รองลงมา คือ ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเด็กรวมทั้งใช้ขอ้มูล
หลายๆ ดา้น หลายๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปจึงควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าขอ้มูลการประเมินพฒันาการ
ของเด็กไปใช้เป็นขอ้มูลของครูผูส้อนและส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้การประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปเป็น
รายงานไวเ้ป็นหลกัฐานของชั้นเรียนเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนคร้ัง
ต่อไป 

5.3.1.6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าสุด
คือก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วิธีการ/ตวัช้ีวดัรองลงมา คือ ศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วิธีการ/ตวัช้ีวดัและ
ศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัและแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
จากการคน้พบจากการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้
ดงัน้ี 

5.3.2.1 ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัมีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึนและ และ
ร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ให้มีความสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และ
สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

5.3.2.2 ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ 
ควรส่งเสริมใหศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและควรส่งเสริมใหมี้การประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกัในการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการจดัการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.3.3 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้มีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใช ้คือ ควรส่งเสริม ใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจดัเก็บขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติการใช้ขอ้มูลในการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้จดัหาระดม
ทรัพยากรนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

5.3.2.4 ดา้นการบูรณาการการเรียนรู้มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ส่งเสริมสนบัสนุน 
ให้ครูผูส้อนใชห้ลกัการบูรณาการในการจดั ประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวนั สถานศึกษาควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กให้ครบทั้ง 4 ดา้น คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และ ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีท าให้เด็กได้ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริง เช่น การน านกัเรียนไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

5.3.2.5 ดา้นการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กมีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ 
คือ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้การประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเด็ก
รวมทั้ง ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุปเป็นรายงานไวเ้ป็นหลกัฐานของชั้นเรียน
เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนคร้ังต่อไป 

5.3.2.6 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็กมีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใช้ คือควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วิธีการ/ตวัช้ีวดัและศึกษา/ส ารวจ
สภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใช้ใช้เป็นขอ้มูลในการจดัท าหลกัสูตร
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สถานศึกษาปฐมวยัและแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อพฒันาผูเ้รียน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
จดัท าสารจากครูถึงผูป้กครองเพื่อสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองรูปแบบของการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
5.3.3.2 ควรศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ เร่ืองความตอ้งการของครูผูส้อนการศึกษาปฐมวยัใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
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แบบหน่วยบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.  

เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546.  
หวน พินธุพนัธ์ุ. การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ. นนทบุรี : พินธุพนัธ์, 2548.  
อนิวชั แก้วจ านง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2552.  
 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
โชติกา ภิญโญ “สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โรงเรียน

เอกชนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2551.  

นิยากร ศรีมงัคละ. “สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548.  

พรนภา อ่ินตา. “การด าเนินงานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
เชียงราย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 
2553.  

ภสัสุรีย ์เจริญศิริ. “ความพร้อมของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2547.  

เรขา ศรีวิชยั. “รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั ท่ีมีประสิทธิผล ในจงัหวดั
นนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีปทุม , 
2554 .  

ลัดดา พงษ์แก้ว. “ปัญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาสระแกว้ เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2551.  
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ศตพร ทบัธนะ . จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงัหวดัพทัลุง”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 
2556.  

สมหมาย หริการบญัชร. “ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2548.  

หฤทัย อรุณศิริ. “การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาลในจังหวดั
สิงห์บุรี”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2551.  

อรประภา แสนพรมจนัแดง. “สภาพและความตอ้งการในการพฒันางานการเรียนการสอนระดบั
ก่อนประถมศึกษาของผูบ้ริหารและครูโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
ระยอง”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

 

3 เวบ็ไซต์ 
ธีรศกัด์ิ อคัรบวร. บุคลกิภาพของครูปฐมวยั. สืบคน้จาก

http//www.google.co.th/suebwongsaeng.blogspot.com.  
สุรางค ์โควต้ระกลู. บุคลกิภาพของครู. วนัทีค้่นข้อมูล. สืบคน้จาก

http//www.google.co.th/suebwongsaeng.blogspot.com 
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แบบสอบถาม 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ตามกรอบ 6 ดา้น ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ดงัน้ี 

1) การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
2) การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ 
4) การบูรณาการการเรียนรู้ 
5) การประเมินพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 
6) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก 
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) แบบเลือกตอบ มีจ านวน 2 ขอ้  
ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  แบบเลือกตอบ มีจ านวน 48 ขอ้ 
ผูศึ้กษาขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปวิเคราะห์ได ้ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะน าผลไปวิเคราะห็ผลเป็นภาพรวม
ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 
สายตา ค าสิงห์นอก 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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 วทิยาเขตอสีานตอนที่ 1  
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ( ) หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
 
1. ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 

( ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ( ) ครูผูส้อน 
2. ขนาดของโรงเรียน 

( ) โรงเรียนขนาดเล็ก  (จ านวนนกัเรียน 120 คน ลงมา) 
 ( ) โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 - 300 คน) 

 ( ) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2  
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องช่องระดบัการปฏิบติัท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัการบริหารจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
 1) ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ข้อที่ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลา
ง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. เตรียมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั      
2. ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารประกอบหลกัสูตร 

การศึกษาปฐมวยั 
     

3. เขา้อบรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั      
4. เป็นผูร่้วมศึกษาวเิคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 

และท าความเขา้ใจตามคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 พุทธศกัราช 2546 

     

5. ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

     

6. เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะครู ผูป้กครอง  
กรรมการสถานศึกษาและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

7. วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกั 
สูตรการศึกษาปฐมวยั และสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

     

8. ตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯ 
ท่ีจดัท าข้ึน  
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2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ข้อที่ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มา
ก 

ปาน
กลา
ง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการใน 

การพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

     

2. ประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกั 
ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการจดัการศึกษา 
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ทราบ 

     

3. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อใหเ้กิด 
ความมัน่คงปลอดภยั 

     

4. พฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั      
5. จดัใหมี้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ 

เอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการ 
     

6. ปรับขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน 
โดยจดัใหมี้มุมประสบการณ์ ในหอ้งเรียน  
อยา่งนอ้ย 5 มุม 

     

7. จดัใหมี้ส่ือการเรียนรู้ และเคร่ืองเล่นสนาม  
เหมาะสมกบัวยั 

     

8. ไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มภาย 
นอกหอ้งเรียน ท่ีสนองต่อการจดัการ 
ศึกษาปฐมวยั  
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3) การจัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ 

ข้อ
ที่ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลา
ง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. จดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา      
2. จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติ 

การใชข้อ้มูลในการพฒันาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรม และเทคโนโลยี 
ท่ีหลากหลาย 

     

3. ก าหนดแผนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้น 
การจดักิจกรรมส่งเสริม 

     

4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกผูเ้รียนไดพ้ฒันา 
สุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรีและ การออกก าลงั 
กายท่ีสนองความตอ้งการความถนดั และความ 
สนใจของผูเ้รียน 

     

5. ครูผูส้อนใชใ้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 
และการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ 
STORY LINE การสอนแบบสาธิต 
การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA) การสอน 
โดยใชเ้กม การสอนโดยใชนิ้ทาน ฯลฯ 

     

6. ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์การกิจกรรมส่งเสริม 
พฒันาการและการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชุมชน  
เขา้มาร่วมด าเนินการ 

     

7. จดัท าสารนิทศัน์รวบรวมขอ้มูลพฒันาการเด็ก 
เป็นรายบุคคล ด าเนินการนิเทศติดตาม 
และเยีย่มชั้นเรียนอยา่งนอ้ย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

     

8. มีกิจกรรมการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งหลากหลายโดยเนน้การฝึกปฏิบติัจริง 
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4) การบูรณาการการเรียนรู้ 

ข้อที่ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลา
ง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. ส่งเสริมสนบัสนุน ใหค้รูผูส้อนใชห้ลกัการ 

บูรณาการในการจดั ประสบการณ์ 
และกิจกรรมประจ าวนั  

     

2. ศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 

     

3. ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ      
4. สนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี 
     

5. ส่งเสริมการจดัประสบการณ์โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก 
ทกัษะกระบวนการคิด และลงมือปฏิบติัจริง 

     

6. การอบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 

     

7. การใหเ้ด็กปฐมวยัศึกษาจากสภาพจริงและแหล่ง
เรียนรู้เช่น สวนสัตว ์ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

     

8. ด าเนินการนิเทศติดตาม      
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5) การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

ข้อที่ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มา
ก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. ด าเนินการวางแผนการประเมินพฒันาการและ 

การเรียนรู้ของเด็ก 
     

2. ศึกษาหลกัการแนวทางการประเมินพฒันาการและ 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

     

3. ก าหนดรูปแบบ/เคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือ 
การประเมิน 

     

4. สถานศึกษาของท่านใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย
ในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 

     

5. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและ 
น ามาพฒันาเด็ก 

     

6. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น 
หลาย ๆ คร้ัง แลว้น ามาสรุป 

     

7. การน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นขอ้มูลของผูส้อนเพื่อน าไป 
พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

     

8. รายงานสรุปผลการประเมินพฒันาการของ 
เด็กปฐมวยั 
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6) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก 

ข้อที่ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มา
ก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่
ด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านไดว้างแผน ในการส่งเสริมความรู้ 

ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั แก่ผูป้กครอง  
     

2. ศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

3. ก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วธีิการ/ตวัช้ีวดั      
4. ประสานงาน วางแผนร่วมกบับุคคลและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามรู้ /สร้างความเขา้ใจ 
     

5. ประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั  

     

6. ด าเนินการส่งเสริมการใหชุ้มชน มีส่วนร่วม 
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

     

7. สถานศึกษาของท่านประสานความร่วมมือกบั 
ผูป้กครองในการพฒันาเด็กโดยวธีิ 

     

8. มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย  
ภารกิจปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม สนบัสนุนส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นวทิยากร  
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

     

 
 ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามร่วมมือ  

  
 สายตา ค าสิงห์นอก 

 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  

 วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. นายนิกร เพง็ลี 
  - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสระแกว้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 

 
2. นางเมตตา บาลสีิ 
  - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 
  - ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นโนนทอง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
3. นางธัญลกัษณ์ ธนัทโรจนกุล 
  - ศษ.ม. การบริหารการศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  - ศึกษานิเทศน์วทิยฐานะศึกษานิเทศน์ช านาญการ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว423 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นายนิกร เพง็ลี 
  ดว้ย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายตา ค าสิงห์นอก นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205149 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2”ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว423 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

  12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นางเมตตา บาลิสี 

ดว้ย วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายตา ค าสิงห์นอก นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏ-
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวั5514205149 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว423 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

  12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นางธญัลกัษณ์ ธนทัโรจนกุล 

ดว้ย วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายตา ค าสิงห์นอก นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏ-
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวั5514205149 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์เกีย่วกบัการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

  1. ด้านการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     
1. เตรียมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั +1 +1 +1 1.00 
2. ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารประกอบหลกัสูตร 

การศึกษาปฐมวยั 
+1 +1 +1 1.00 

3. เขา้อบรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั     
4.  เป็นผูร่้วมศึกษาวเิคราะห์มาตรฐานและสาระ 

การเรียนรู้และท าความเขา้ใจตามคู่มือหลกัสูตร 
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 

+1 +1 +1 1.00 

5. ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

6. เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะครู ผูป้กครอง  
กรรมการสถานศึกษาและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 1.00 

7. วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกั 
สูตรการศึกษาปฐมวยั และสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

8. ตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในหลกัสูตรฯ 
ท่ีจดัท าข้ึน  

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 2. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้     
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการ 

พฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 

2. ประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความตระหนกั 
ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มกบัการจดัการศึกษา 
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ทราบ 

+1 +1 +1 1.00 

3. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อใหเ้กิด 
ความมัน่คงปลอดภยั 

    

4. พฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั +1 +1 +1 1.00 
5. จดัใหมี้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ 

เอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการ 
+1 +1 +1 1.00 

6. ปรับขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม กบัจ านวนผูเ้รียน 
โดยจดัใหมี้มุมประสบการณ์ ในหอ้งเรียน  
อยา่งนอ้ย 5 มุม 

+1 +1 +1 1.00 

7. จดัใหมี้ส่ือการเรียนรู้ และ เคร่ืองเล่นสนาม  
เหมาะสมกบัวยั 

+1 +1 +1 1.00 

8. ไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกหอ้งเรียน ท่ีสนองต่อการจดัการ 
ศึกษาปฐมวยั  

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 3. ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันา 
การและการเรียนรู้ 

    

1. จดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัและแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ในและนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 

2. จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าสถิติ 
การใชข้อ้มูลในการพฒันาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
จดัหาระดมทรัพยากร นวตักรรม และเทคโนโลยี 
ท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 

3. ก าหนดแผนใหค้รูผูส้อนเขา้รับการพฒันาในดา้น 
การจดักิจกรรมส่งเสริม 

    

4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกผูเ้รียนไดพ้ฒันา 
สุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรีและ การออกก าลงั 
กายท่ีสนองความตอ้งการความถนดั และความ 
สนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 

5. ครูผูส้อนใชใ้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 
และการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบบูรณาการ 
การสอนแบบ STORY LINE การสอนแบบสาธิต 
การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA) การสอน 
โดยใชเ้กม การสอนโดยใชนิ้ทาน ฯลฯ 

+1 +1 +1 1.00 

6. ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์การกิจกรรมส่งเสริม 
พฒันาการและการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชุมชน  
เขา้มาร่วมด าเนินการ 

+1 +1 +1 1.00 

7. จดัท าสารนิทศัน์รวบรวมขอ้มูลพฒันาการเด็ก 
เป็นรายบุคคล ด าเนินการนิเทศติดตาม 
และเยีย่มชั้นเรียนอยา่งนอ้ย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

+1 +1 +1 1.00 

8. มีกิจกรรมการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งหลากหลายโดยเนน้การฝึกปฏิบติัจริง 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 4. การบูรณาการการเรียนรู้     
1. ส่งเสริมสนบัสนุน ใหค้รูผูส้อนใชห้ลกัการ 

บูรณาการในการจดั ประสบการณ์ 
และกิจกรรมประจ าวนั  

+1 +1 +1 1.00 

2. ศึกษาหลกัสูตรจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 +1 +1 +1 1.00 
3. ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ     
4. สนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี 
+1 +1 +1 1.00 

5. ส่งเสริมการจดัประสบการณ์โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก 
ทกัษะกระบวนการคิด และลงมือปฏิบติัจริง 

+1 +1 +1 1.00 

6. การอบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ระดบัปฐมวยั 

+1 +1 +1 1.00 

7. การใหเ้ด็กปฐมวยัศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้
เช่น สวนสัตว ์หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

+1 +1 +1 1.00 

8. ด าเนินการนิเทศติดตาม +1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก     
1. ด าเนินวางแผนการประเมินพฒันาการและ 

การเรียนรู้ของเด็ก 
+1 +1 +1 1.00 

2. ศึกษาหลกัการแนวทางการประเมินพฒันาการและการเ
รียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

+1 +1 +1 1.00 

3. ก าหนดรูปแบบ/เคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือ 
การประเมิน 

+1 +1 +1 1.00 

4. สถานศึกษาของท่านใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย
ในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 

+1 +1 +1 1.00 

5. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและ 
น ามาพฒันาเด็ก 

+1 +1 +1 1.00 

6. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัเด็กรวมทั้ง ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ 
คร้ัง แลว้น ามาสรุป 

+1 +1 +1 1.00 

7. การน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นขอ้มูลของผูส้อนเพื่อน าไป 
พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

+1 +1 +1 1.00 

8. รายงานสรุปผลการประเมินพฒันาการของ 
เด็กปฐมวยั 

+1 +1 +1 1.00 



139 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้สอน 
กบัครอบครัวของเด็ก 

    

1. ท่านไดว้างแผน ในการส่งเสริมความรู้ 
ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั แก่ผูป้กครอง  

+1 +1 +1 1.00 

2. ศึกษา/ส ารวจสภาพ/ความตอ้งการ/แหล่งเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 

3. ก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม/วธีิการ/ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 
4. ประสานงาน วางแผนร่วมกบับุคคลและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามรู้ /สร้างความเขา้ใจ 
+1 +1 +1 1.00 

5. ประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั  

+1 +1 +1 1.00 

6. ด าเนินการส่งเสริมการใหชุ้มชน มีส่วนร่วม 
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

+1 +1 +1 1.00 

7. สถานศึกษาของท่านประสานความร่วมมือกบั 
ผูป้กครองในการพฒันาเด็กโดยวธีิ 

+1 +1 +1 1.00 

8. มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย  
ภารกิจปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม สนบัสนุนส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นวทิยากร  
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ6012(2)/446 
 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  16 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 ดว้ย วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายตา ค าสิงห์นอก นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205149 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2”โดยมีพระมหาสมยั ผาสุโก, ดร.เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและ ดร.ศิว
ดล ดวงหะคลงั เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมปสิทธ์ิแอลฟา(Alpla) 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 179.2333 353.702 .477 .915 

a2 179.1667 349.454 .436 .915 

a3 179.2000 354.717 .310 .917 

a4 179.5333 358.602 .432 .915 

a5 179.5000 353.224 .532 .914 

a6 179.7000 355.252 .427 .915 

a7 179.3667 356.585 .397 .915 

a8 179.3333 356.092 .395 .915 

b1 179.5667 350.530 .442 .915 

b2 179.4000 353.421 .358 .916 

b3 179.5000 353.017 .540 .914 

b4 179.3333 343.057 .586 .913 

b5 179.1667 344.075 .614 .913 

b6 179.3000 352.424 .475 .915 

b7 179.3333 354.851 .391 .915 

b8 179.3333 354.575 .334 .916 

c1 179.4333 360.392 .252 .917 

c2 179.6333 357.895 .312 .916 

c3 179.6000 357.559 .367 .916 
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c4 179.4333 357.357 .386 .916 

c5 179.3667 353.206 .367 .916 

c6 179.0333 353.482 .374 .916 

c7 178.9000 349.266 .524 .914 

c8 179.0000 351.586 .503 .914 

d1 179.2000 353.407 .370 .916 

d2 179.1667 344.833 .554 .914 

d3 179.4333 352.875 .488 .915 

d4 179.3000 355.321 .430 .915 

d5 179.3333 355.126 .332 .916 

d6 179.0667 352.547 .469 .915 

d7 179.1000 351.472 .412 .915 

d8 179.0333 354.240 .519 .915 

e1 179.1000 347.334 .506 .914 

e2 179.0667 355.513 .355 .916 

e3 178.9000 361.197 .185 .917 

e4 179.4333 352.875 .488 .915 

e5 179.3000 355.321 .430 .915 

e6 179.3333 355.126 .332 .916 

e7 179.0667 352.547 .469 .915 

e8 179.1000 351.472 .412 .915 

f1 179.4333 360.392 .252 .917 

f2 179.6333 357.895 .312 .916 

f3 179.6000 357.559 .367 .916 

f4 179.4333 357.357 .386 .916 

f5 179.3667 353.206 .367 .916 
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f6 179.0333 353.482 .374 .916 

f7 178.9000 349.266 .524 .914 

f8 179.0000 351.586 .503 .914 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 48j 
Alpha = .917 
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ประวตัิผู้วจิัย 
     
ช่ือ– สกุล   วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายตา ค าสิงห์นอก 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ   30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2515 
 
ภูมิล ำเนำ   304  หมู่  12  บา้นโนนฤาษี ต าบลเมืองพลบัพลา 
    อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 30240 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   304 หมู่  12  ต าบลเมืองพลบัพลา  อ าเภอหว้ยแถลง  
                                                        จงัหวดันครราชสีมา 30240 โทร.081-977-4437 
 
วุฒิกำรศึกษำ            

พ.ศ.  2531  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
                                                       เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2534  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั   
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536                         ระดบัอนุปริญญาวทิยาศาสตร์ (อ.วท.) สาขาการพิมพ์ 
    วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
  พ.ศ.  2539                        ระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยี 
    และนวตักรรมการศึกษา สถาบณัราชภฏัสวนสุนนัทา   
    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิกำรท ำงำน 
 พ.ศ.  2547                        อาจารย ์1 ระดบั  3 โรงเรียนวดัแป้นทอง  เขตคลองสามวา 
    กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  2549     ครูโรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเมืองพลบัพลา 
    อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

พ.ศ. 2555              ครูช านาญการ  โรงเรียนบา้นสระแกว้  ต าบลเมืองพลบัพลา 
    อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 
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สถำนทีท่ ำงำน   โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเมืองพลบัพลา  อ าเภอหว้ยแถลง   
    จงัหวดันครราชสีมา 
 
ต ำแหน่ง   ครูวทิยฐานะครูช านาญการ   
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