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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252374 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

นางสาว นิตยา หอมกรุ่น: การด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิ
ศึกษาลัย (บ้านยาง) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน

อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารฝุายวิชาการ จ านวน 3 คน  ครู จ านวน  10 
คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  ความถ่ี  ร้อยละ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย  (บ้านยาง) โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียง
ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ และด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิ 
ศึกษาลัย (บ้านยาง) มี 4 แนวทาง คือ 1) จัดกิจกรรม /โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2) มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถและความถนัดเป็น
หลัก 3) มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 4) ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252374 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Early childhood Educational Management 

MISS NITTAYA HOMGRUN : EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL 
MANAGEMENTOF INTHARASUKSEUKSALAI (BANYANG) SCHOOL THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purpose of this study were 1) to study the Early childhood Educational 
Management of Intharasukseuksalai (Banyang) School. 2) to suggest the guidelines for 
developing Early childhood Educational Management of the School. The population 
of this study was composed of 13 administrators and teachers of Intharasukseuksalai 
(Banyang)School, (including 3 academic administrators, and 10 teachers.) The 
instruments of this study were questionnaire and interviews, based on Early 
Childhood Educational Management standard. The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content 
analysis. 

The findings of this study were as follows: 

1. The Early childhood Educational Management of Intharasukseuksalai 
(Banyang) School was rated at a high level, both overall and in each aspect. Those 
were ordered by arithmetic mean from the highest to lowest: child quality of life, 
child-centered activities, and management process. 

2. The suggested guidelines for further improving Early childhood 
Educational Management of Intharasukseuksalai (Banyang) school are four-fold: 1) the 
school should report early childhood education activities continuously, 2) it should 
delegate school work to the teachers based on their ability, 3) it should improve 
early childhood education curriculum and, 4) it should encourage the early 
childhood teachers to make activity plans, in order to stimulate the children’s 
development, based on early childhood curriculum issued in B.E. 2560 
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ทุกท่านท่ีให้ความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ต่าง ๆในการวิจัยครั้งนี้เสมอมา 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการศึกษางานวิจัยจนส าเร็จ 

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น 35/2  ท้ังพี่ เพื่อน น้อง ทุกคนท่ี
คอยเป็นก าลังใจ ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาการศึกษางานวิจัยอย่างดีเสมอมา 

ขอขอบคุณคุณแม่นงนุช และ คุณพ่อแมน หอมกรุ่น ท่ีคอยสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ให้ความ
ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจนประสบความส าเร็จ 

คุณประโยชน์และคุณความดีอันเนื่องมาจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ขอมอบแด่บิดา  มารดา 
คุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

 ในปัจจุบันการศึกษาไทยก าลังเคล่ือนเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีแพร่กระจายและเช่ือม
โลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความส าคัญของพัฒนาประเทศ การแข่งขัน
ระหว่างประเทศ มิได้ขึ้นอยู่กับระบบทุน แต่โลกในอนาคตเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดย
มุ่งเน้นให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  ท่ีมีกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ มีเปูาหมายท่ีชัดเจน คือการพัฒนามนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด ความประพฤติ 1  โดยมุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝัง
ความเป็น สมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อความรู้และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ไม่สามารถจดจ าทุกอย่างอีกท้ังความรู้ไม่ได้อยู่นิ่ งหรือเกิดขึ้นอย่างช้า
พอท่ีจะเรียนรู้ผ่านผู้รู้    มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
และ ต้องเริ่มต้ังแต่แรกเกิด โดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการรับรู้ เรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ สามารถเลือกใช้และน ามาใช้ในสถานการณ์ท่ีตนต้องการได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้มนุษย์ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้จากผู้อื่นและมีลักษณะท่ีท าให้ผู้อื่นยินดีท่ี
จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ให้เจริญงอกงามตลอดชีวิต
จ าเป็นต้องปลูกฝังต้ังแต่ปฐมวัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2  ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและ
พัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุดและเป็นฐานราก
ท่ีส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ของประเทศ เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมี
คุณภาพและจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอค

                                                             
1ปรัชญา เวสารัชช์,หลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ:ส านักการปฎิรูปการศึกษา ,2560),4. 
2 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, (กรุงเทพฯ: โรง 

พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2560), 1-2.   
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แมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2542 ท่ีว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า
ให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว”3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ โดย
การพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพนั้น เริ่มต้ังแต่การปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงท่ีส าคัญ
ท่ีสุด เป็นรากฐานของการพัฒนาท้ังหลาย4  สถานศึกษาในทุกระดับจึงถือเป็นหน่วยงานในการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นความส าคัญท้ังด้านความรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยตระหนักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและสามารถพัฒนาตนเองได้5 
 รัฐบาลยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6ปี) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี  
2 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และใช้เป็นมาตรฐานกลางท้ังประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีได้ให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมโดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้หลายมาตรา เช่นมาตรา 54 วรรคสอง ก าหนดว่า “รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย” และมาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา (๑) 
ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 6 การจัดท า
มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของ

                                                             
3
 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.),เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนว

ทางการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ( 2562),1. 
4กระทรวงศึกษาธิการ,การจัดการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

,2560),5. 
5สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์,มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ:วัฒนาพานิช,2552),153. 
6
 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.),เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจงแนว

ทางการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ( 2562),1 
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ประเทศ เพื่อให้เริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงการตอบสนองสิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึง
ได้รับ7  

การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการให้บริการการศึกษาขั้นต้นท่ีรัฐมุ่งจัดให้กับเด็กวัยก่อนเรียน
เพราะประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับในช่วงอายุนี้เป็นการสร้างพื้นฐานความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม สติปัญญา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาช่วงอายุต่อๆไป ตามหลักจิตวิทยานั้น  
การดูแลเล้ียงดูเด็กในระยะเริ่มต้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงท่ีร่างกายและระบบประสาท
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากเด็กไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มท่ีหรือมีปัญหาทางพัฒนาการยากแก่การแก้ไข กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
นโยบายจัดการศึกษาแก่เด็กอนุบาลทุกกลุ่ม โดยมีท้ังเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ให้ได้ รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน8   การจัดการศึกษาปฐมวัยส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและควรค านึงถึง ได้แก่ ปรัชญาและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนความเป็นมาและ
แนวโน้มของการจัดการศึกษาในระดับนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม9 
 ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานท่ีมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอด
ชีวิตและ เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพดีมีความสามารถ
เรียนรู้ ท างานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีท่ีจะน าสู่ความส าเร็จในสังคมท่ีท้าทายในศตวรรษท่ี ๒๑ ต้อง
ได้รับโอกาสการพัฒนาอย่าง รอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนท่ีเข้า
ขั้นวิกฤตของประเทศไทย ท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กร
ท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมี
โอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมท่ีปลอดภัย10 

                                                             
7 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ ( กรุงเทพ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2562),ก 
8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,ส านักนายกรัฐมนตรี,แผนการศึกษาแห่งชาติ:

ฉบับสรุป (กรุงเทพ :โรงพิมพ์การศาสนา,2551),7-8. 
9หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,การศึกษาปฐมวัย 

(ศูนย์บริการส่ือและส่ิงพิมพ์กราฟฟิคไซท์,2561),15 
10

 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.),เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ( 2562),1 
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ปัญหาการวิจัย 

 จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า มีพัฒนาการท่ีล่าช้าท้ังทางด้านสติปัญญา การ
คิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ภาษา และการปรับตัว เนื่องจากขณะนี้เด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุน
ท่ีไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัย เช่น การท่ีผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและอีกปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญคือ การที่โรงเรียนในระดับอนุบาลจ านวนมากเปิด
สอนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียน เขียนและอ่านเกินพัฒนาการของ
เด็ก ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ท าให้การศึกษาปฐมวัยในวันนี้มุ่งเน้น
แต่การท่องจ าความรู้เพื่อสอบแข่งขัน และเน้นเฉพาะด้านเนื้อหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผลรวมถึงการขาดการพัฒนาด้าน
คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้การด าเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอื่น และขาดทักษะความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีพ.ศ. 2555 ได้ส ารวจจ านวนเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 0-5 ปีมีจ านวน 4,585,759 คน ซึ่งแบ่งตามการดูแลและการจัดการศึกษาสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จ านวน 1,509,017 คน และกลุ่มเด็กอายุ 2-5 ปีจ านวน 
3,076,742 คน พบว่า 1) การดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-1 ปีท่ีได้รับการดูแลเบ้ืองต้นจากครอบครัว 
ยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ 2)การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา โดยมี
เด็กอายุ 2-5 ปีจ านวน 365,506 คน หรือร้อยละ 12 ของเด็กในช่วง 2- 5 ปียังไม่ได้เรียนหนังสือ 
 3) ขาดการดูแลท่ีดีและมีคุณภาพ โดยมีเด็กอายุ 2-5 ปีจ านวน 911,111 คน หรือร้อยละ 30 ของ 
เด็กในช่วงอายุ 2-5 ปีอยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในระดับ
ขั้นต่ า 4) ความหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ี
เข้ามาดูแลศูนย์เด็กเล็ก เช่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรม
ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ต่างด าเนินงานตามแผนงานของ แต่ละหน่วยงาน ท าให้ไม่มีมาตรฐานกลางในการดูแลและก ารให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย11 
 ในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรหนาแน่น และเริ่มมีหลายเช้ือชาติเข้ามา
เรียนร่วม การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มคนท่ีเข้ามารับบริการ  
การจัดการศึกษาท่ีดีจึงควรวางรากฐานท่ีดีต้ังแต่ระดับปฐมวัย จากการส ารวจสถิติการเข้าเรียนของ

                                                             
11สุริยา  ฆ้องเสนาะ,การศึกษาปฐมวัยหัวใจส าคัญของการศึกษา (ส านักวิชาการส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558),2 
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นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มักเข้า-ออก โรงเรียนกลางเทอมเป็นจ านวน
มาก โดยส่วนมากเป็นเด็กต่างเช้ือชาติ และเป็นเด็กท่ีติดตามผู้ปกครองมาเรียน เมื่อผู้ปกครองย้ายท่ี
ท างานก็จะย้ายออกตาม จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการศึกษา เด็กขาดคุณภาพทางด้านการศึกษา 
และพัฒนาการด้านต่างๆ หยุดชะงัก ท าให้โรงเรียนและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องวางแผนกระบวนการ
บริหารและจัดการการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และสามารถแก้ปัญหาการขาดความต่อเนื่อง
ทางการเรียนของเด็กด้วย12 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองปฐมวัย ท าให้ทราบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลาน
นั้น อ่านออกเขียนได้มากกว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมไปตามวัย และข้อเท็จจริง
ท่ีค้นพบคือผู้ปกครองมีความเช่ือท่ีว่าหากเด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ได้เร็วเท่าไหร่ เท่ากับว่าเด็กนั้น
เป็นเด็กท่ี เก่ง ฉลาด ท าให้ทราบได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย13 
 จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนสรุปได้ว่า 1.การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันนั้น มีปัญหา
คือ ครูระดับช้ันประถมต้องการให้ครูอนุบาลสอนเด็กแบบเน้น อ่าน เขียน  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางด้านภาษาไทยต่ า 
 2. การที่เด็กเข้าออกกลางคัน ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง คุณภาพของเด็กไม่เป็นไป
ตามวัย 
 3. ครูปฐมวัยถูกผลกระทบไม่ให้สอนตามหลักสูตร จากความคิดเห็นนั้น หลักสูตรปฐมวัยถูก
ออกแบบมาให้เหมาะกับเด็กและตอบรับกับการประเมินของ สมศ. ดีอยู่แล้ว และหลักสูตรปฐมวัยยัง
เน้นพัฒนาการเด็กท่ีจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในช้ันต่อๆไป14 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีได้ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน ด้านคุณภาพของเด็ก มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร

                                                             
12สถิติการเรียนโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ,สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1,6 ธันวาคม 2561. 
13สัมภาษณ์ ผู้ปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง),สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1, 11ธันวาคม 2561 
14สัมภาษณ์ ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง),สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเขต 1, 11ธันวาคม 2561 
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และจัดการ และมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ15 ซึ่งมีท้ังหมด 3 ด้าน 14 ตัว
บ่งช้ี เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมปฐมวัยให้สอดคล้องและได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่อง ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อทราบการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย  
 (บ้านยาง)  
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทร
ศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง)  

ข้อค าถามการวิจัย 
 1. การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) อยู่
ในระดับใด 
 2. แนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
 (บ้านยาง) เป็นอย่างไร 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 เพื่อให้การศึกษาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
(บ้านยาง) สามารถตอบค าถามของงานวิจัยท้ังสองประการข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานของ
การวิจัยไว้ดังนี้ 

1. การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 

                                                             
15ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ”(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561),11. 
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2. แนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย  
(บ้านยาง) มีหลายแนวทาง 

 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะด าเนินการในลักษณะขององค์กรเชิงระบบ
เปิด ตามลักษณะการจัดการเชิงระบบตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and 
Ornstein) เป็นกรอบการวิจัยได้กล่าวถึงระบบว่า พื้นฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 ส่วน คือ 1) 
ปัจจัยน าเข้า (Input) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในระบบการศึกษา เนื่องจากจะประกอบไปด้วย 
ทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษา 
2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation process) ได้แก่ กระบวนการบริหาร ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญเช่น การด าเนินงานภายในองค์กร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นการ
บริหาร  การนิเทศติดตาม เป็นต้น 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพการจัดการศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งถือ
เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ระบบอยู่ได้ยาวนานขึ้น  หรืออาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตในครั้งต่อไป หรืออนาคตได้ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาท่ีดีขึ้น  และ 5) 
สภาพแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์กร สังคม การเมือง เศรษฐกิ จ 
การปกครอง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุถึง
เปูาหมายขององค์กร16 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาในระดับต่อไป และมีความส าคัญต่อ
การพัฒนามนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการ ศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 
2561  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินการจัดการศึกษา โดย
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐานคื อ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ

                                                             
16

Fred C. Lunenburgand Allan C. Ornstein. Educational administration: Concepts and practices, 6th ed., (Belmont, 

CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), 20-22. 
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บริหารและการจัดการ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน    2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจั ด
ประสบการณ์  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  2.6 มี
ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 3.2. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ    3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  3.3 จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก17 

ราศี  ทองสวัสด์ิ ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์และกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 1. การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย มุ่งให้พัฒนาการเด็กท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์ในรูปกิจกรรมแทนการสอนวิชา  
2.การพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้านโดยไม่เน้นการสอนอ่าน - เขียนในระดับปฐมวัยนั้นจะไม่ท า ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาต่ ากว่าเด็กท่ีเรียนอ่าน- เขียนในระดับประถมแต่อย่างใด 
3. ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยนั้นเป็นเพียงขั้นพื้นฐานในขณะท่ีระดับ ประถมศึกษาจะ
เน้นทักษะการคิดค านวณเป็นส่วนใหญ่ 4. การจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยนั้นจะยึดพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นหลัก  5.การจัดประสบการณ์แก่เด็กจะบังเกิด
ผลดีหากมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 18   ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามขอบข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 
 

 
 

                                                             
17ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ”(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561),11. 

18ราศี  ทองสวัสด์ิ, ขอบข่ายของหลักการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา, คู่มือการอบรม
เล้ียง ดูเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการคุรุสภา, 2555), 82. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา :Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 
Concepts and practices, 5th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2012), 
201-202. 
: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ”(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561),15. 
 
 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ  

(Input) 

 

บุคลากร 

งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
การจัดการ 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

 

บุคลากร 

งบประมาณ 

วัสดุ  อุปกรณ์ 
การจัดการ 
 

องค์กร (Oraganization) 

 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation process) 

การบริหารจัดการ 

 
การจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศการสอน 

 

 

ผลผลิต 

(Output) 

 

ผลการด าเนินงานการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบถึง ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑  ซึ่งคุณภาพการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กล่าวว่าคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
เด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ ดังปรากฎในแผนภูมิท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตการวิจัย 
ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , “แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ”(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561),15. 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย  ดังนี้ 
 การด าเนินงานจัดศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง  การบริหารจัดการตามหลักการของการ
จัดท าหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนต้องน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทาง โดย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานท่ี 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 หมายถึง สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปิดการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 - 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
1. คุณภาพของเด็ก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และผลงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.3 การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) 
2.4 มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 
2.5 ประวัติโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดสาระส าคัญไว้ให้สถานศึกษาหรือ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยึดเป็นแนวทางเพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี
หน่วยงาน ของตนรับผิดชอบ โดยต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ การจัด
เวลาเรียน และสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม บน
พื้นฐาน การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
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รัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ19 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นความ

คาดหวัง ท่ีเป็นจงได้ในอนาคต ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพผ่านประสบการณ์ท่ีเด็กปฐมวัย
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มี
วินัย และส านึกความเป็นไทย และทุกฝุายท้ังครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ชุมชนร่วมมือกันพัฒนาเด็ก ดังนี้  

วิสัยทัศน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกๆฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  
 หลักการ  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ เพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3-6 ปี จะต้องยึด
หลักการอบรมเล้ียงดู ควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการของ
เด็กทุกคน ท้ังเด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมท้ังการส่ือสาร และการเรียนรู้ หรือเด็กท่ีมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายบูรณาการ
ผ่านการเล่น และกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า เหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพ่อแม่กับเด็ก เด็กกับผู้เล้ียงดู  หรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคน ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามล าดับข้ันของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่าง มีความสุข เป็นคนดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือ ทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิเด็ก โดยความร่วมมือจากครอบครัว 

                                                             

19 กระทรวงศึกษาธิการ, “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี” (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2560),2. 
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ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ดังนี้  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี

กิจกรรม ท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย  และมี
การพักผ่อนเพียงพอ  

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา 
กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย20 
สรุปได้ว่า ปรัชญาทางการศึกษา วิสัยทัศน์ และหลักการ เป็นเปูาหมายของการศึกษาปฐมวัยท่ีก าหนด
ขึ้นเพื่อให้ผู้สอนเข้าใจและค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของ
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย และมุ่งพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ตามแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่หน่วยงาน 

จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่าง

เต็มศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
1.2 สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
1.3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
1.4 มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 
 

                                                             
20

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, “คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี” (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2560),12-13. 
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2. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ จ านวน 12 มาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ

ประสานสัมพันธ์กัน 
2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี 4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
มาตรฐานท่ี 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

2.3 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้

ได้เหมาะสมกับวัย 
จากสภาพท่ีพึงประสงค์เป็นความสามารถ หรือพฤติกรรมท่ีคาดหวังจะให้เกิดกับเด็กตาม

ความสามารถแต่ละบุคคล ซึ่งพฤติกรรมหรือความสามารถดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดตามอายุของ
เด็ก การก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ของเด็ก
อายุ 3-4 ปี 4-5 ปี และ 5-6 ปี จะเห็นได้ว่า สภาพท่ีพึงประสงค์ในแต่ละข้อบ่งช้ีจะมีความเพิ่ม
ความสามารถขึ้นตามช่วงอายุ ในแต่ละช่วงอายุจะมีความละเอียดของการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กัน ครูผู้สอนจาเป็นจะต้องจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุคุณลักษณะท่ีบุไว้ในหลักสูตร  

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการก าหนดมาตรฐานไว้จ านวน 12 มาตรฐาน
ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
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ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 3) พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 4) พัฒนาการด้าน
สติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน เป็นต้น21 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ี เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 
การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด

ประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-2 ปีการศึกษา โดยประมาณ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้า
สถานศึกษาโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดย
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง โดย
สามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กในทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้  

ประสบการณ์ส าคัญ 
ประสบการณ์ส าคัญ เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์

ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน  
1. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวัน หรือท ากิจกรรมต่ า 

2. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตะหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ี
เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง แล้วความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ พันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ

                                                             
21กระทรวงศึกษาธิการ, “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560” (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2560),25-26. 
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เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ 

3. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคล และส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหาความคิดเชิงเหตุผล การเก็บรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป 

สาระส าคัญที่ควรเรียนรู้ 
สาระท่ีควรรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด

หลังจากน าสาระท่ีควรเรียนรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้
ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายระเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ 
และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดย
ค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ การ
รักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัวการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การก ากับ
ตนเอง การเล่นและท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสมการแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครั ว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด  และมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน สถานท่ีส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชนศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 

3. ธรรมชาติรอบตัวเด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟูา สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติแรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมท้ังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการ
รักษาสาธารณสมบัติ 
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4. ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาดรูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคมเทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน อย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษา
ส่ิงแวดล้อม22 

การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ

ผ่าน การเล่นด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า เพื่อให้เด็กไดรับประสบการณ์ตรง
อย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การ
จัดประสบการณ์จะต้องครอบคลุม ประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ ควรยืดหยุ่นให้มีสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจและสาระท่ี
ควรเรียนรูท่ีผู้สอนก าหนด การก าหนดกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวันไม่จัดเป็นรายวิชา และอาจใช้ช่ือ
เรียกกิจกรรมแตกตางกันไปในแต่ละหน่วยงาน ส าหรับการน าแนวคิดจากนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฐมวัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ผู้สอน ต้องท าความเข้าใจแนวคิดนวัตกรรมนั้นๆ 
ซึ่งแต่ละนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจะมีจุดเด่นของตนเอง แต่โดยภาพรวมแล้วนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาปฐมวัยสวนใหญ่ยึดเด็กเป็นส าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก  จะเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม นอกจากนี้ ผู้สอนต้องศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการจัด  
ประสบการณ์ แนวทางการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
1. หลักการจัดประสบการณ ์
  1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
  1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์ 
  1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 

                                                             
22

 โรงเรียนอนิทรศักด์ิศึกษาลัย(บ้านยาง), “หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560”,24-25. 
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 2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ 
และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้ลงมือ
กระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู้ 
  2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง 
ๆ กัน 
  2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่
ในวิถีชีวิตของเด็ก 
  2.7 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.8 จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
จริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  2.9 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ท้ังวางแผนการสนับสนุน
ส่ือการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 
  2.10 จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน  
3. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ 
เป็นการช่วยให้ท้ังผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอย่างไร การจัด
กิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
        3.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ในแต่ละวัย 
    3.1.2 กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า 20 นาที 
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    3.1.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี  เช่น  การเล่นตามมุมการเล่นกลางแจ้ง 
ฯลฯ  ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที 
    3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมท่ีใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็น
ผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ท้ังนี้กิจกรรม
ท่ีต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  3.2  ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
    3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ การเคล่ือนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม  เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
    3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว เป็นต้น 
    3.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับ
ถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาท่ีโอกาสเอื้ออ านวย 
    3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการ
ท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
เป็นต้น 
    3.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ีประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอย่าง
หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมท้ังท่ีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  
หรือรายบุคคล 
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    3.2.6 การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก 
ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรท่ี
แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

 3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ รอบตัว โดยใช้
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือ ใช้การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ 
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ า เล่นทราย 
เล่นก่อสร้างส่ิงต่างๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่างๆ 

สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีสามารถยืดหยุ่นเนื้อหาประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กได้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา การจัดประสบการณ์จะต้องครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมท้ังท าให้การ
เรียนรู้ของเด็กน่าสนใจขึ้นด้วย23 

การประเมินพัฒนาการ 
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เป็นความรับผิดชอบของผู้สอนท่ีต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้
เกี่ยวของมีส่วนรวมวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา
หรือสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก และสรุปผลการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเด็ก
บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบงช้ี และ สภาพที่พึงประสงค์ หรือไม่ เพียงใด ผู้สอน
ควรวางแผนและพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างไรต่อไป การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรยึด
หลักการ ดังนี้  

1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ การวางแผนการประเมินพัฒนาการอย่าง 
เป็นระบบ เป็นภารกิจหนึ่งของผู้สอนโดยเริ่มต้นจาก  

                                                             
23

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย, เข้าถึงเมื่อ 19 
พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.youngciety.com/article/journal/experience-
plan.html 
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1.1 น าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการออกแบบและจัดท า
หน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์  

1.2 ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมิน วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้สอนจะต้องวางแผนและออกแบบว่าในแต่ละวัน แต่ละ

กิจกรรม จะสังเกตพฤติกรรมใด สังเกตเด็กคนใดบาง และน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผลต่อไป 

 2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน การประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้านตามหลักการ
นี้ คือ การประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งต้องสอดคล้อง
และครอบคลุม มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค์แต่ละวัยท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย และสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่องนั่นเอง  

3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี จุดมุ่งหมายของการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ ท้ังนี้  
ความน่าเช่ือถือของผลการประเมินจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ผู้สอนต้องสังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติตน
ของเด็ก เป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา มีจ านวนครั้งในการสังเกตพฤติกรรมอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอก่อนจะสรุป หรือให้ระดับคุณภาพของพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละวัย  

4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ เนื่องจากแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ความส าคัญกับตัวเด็ก 
ท้ังการพัฒนาเด็ก โดยองค์รวมและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ การอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษา การเล่นและการเรียนรู้ ของเด็ก ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ดังนั้น 
การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน ด้วยวิธีการสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอมูลจาก
ผลงานเด็ก จึงเป็นวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเด็กวัยนี้  ผู้สอนจึงไม่ควรใช้
แบบทดสอบท่ีใช้กระดาษและดินสอในการเขียนตอบเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กวัยนี้  

5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก ข้อมูลท่ีได้จาก
การ สังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนตามสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีรวบรวมได้จากการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผู้สอนต้องน าไปเทียบ
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ ในแต่ละสภาพท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ พร้อมจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในระดับห้องเรียนว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการใดบางเป็น



  22 

จุดเด่นหรือควรได้รับการส่งเสริม และน าไปใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลส่ือสาร
กับผู้ปกครองในการเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป24 

สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้
เด็กได้รับการอบรมเล้ียงดูอย่างเหมาะสม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา ตามความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม โดยการจัดประสบการณ์จะอยู่ในรูปแบบเป็นหน่วยการเรียนผ่าน
การเล่นท่ีมีจุดมุ่งหมายต้ังแต่เรื่องราวของตัวเด็กไปจนถึงเรื่องราวรอบตัวเด็ก  ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ 
และทักษะชีวิต การประเมินพัฒนาการจะประเมินทุกผ่าน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมทุกด้านแล้วน าผลท่ีได้มาสรุปผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสมกับความต้องการและพัฒนาการของเด็ก ส าหรับเด็กปฐมวัยไม่ใช่การสอน
ไม่ใช่การเรียนอ่าน คัด เขียน และคิดเลข เพราะการสอนเช่นนั้นเป็น การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับขั้นต่อไป
ซึ่งในช้ันปฐมวัยหากสอนเช่นนั้นจะเป็นการเร่งเด็กให้รับรู้เร็วไปกว่า ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
ซึ่งพัฒนาการของเด็กนั้นจะต้องเป็นไปตามวัยอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากไปสู่ความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้น ตามล าดับ พัฒนาการของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน ประสบการณ์ท่ี
เด็กได้รับจากบ้านหรือจากท่ีครูจัดขึ้นจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการซึมซับ จากประสบการณ์ท่ี
ได้รับ เช่น จากการพูด การฟัง การสังเกต ตลอดจนการใช้ความคิดในขณะท ากิจกรรม และกิจกรรมท่ี
เด็กจะปฏิบัตินั้น ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การพัฒนาคนเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่ออนาคตของชาติและเป็นเรื่องท่ีทุกฝุายต้องร่วมกันด าเนินการ 
อย่างจริงจัง ต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยก่อนเข้าเรียนระดับปฐมศึกษา ซึ่งอยู่ในวัย 0-5 ปี เด็กในวัย 0-2 ปี 
ควรจะได้รับการเล้ียงดูจากครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นช่วงท่ีมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้าน ซึ่งน าไปสู่รากฐานของการพัฒนาการทางสติปัญญา จิตใจและบุคลิกภาพตลอดจนนิสัยพื้นฐาน
ต่างๆ โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต่อเนื่องมาจนถึงวัยเข้าเรียน อายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นระดับการศึกษาท่ี
ได้รับระยะต้นของชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปูพื้นฐานชีวิตท่ีดีให้แก่เด็กให้มีโอกาสได้รับการ
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 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, “คูมื่อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี” (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2560),114-115. 
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เสริมสร้างพัฒนาการ ท้ังทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับ
ประถมศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในระดับต่อไป25 
 ต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา มีความคิดเห็นว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ ความพร้อมในการ
เรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา ความพร้อมทางอารมณ์ 26 
 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีการก าหนดหลักการของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนท่ีมีการสอนระดับอนุบาลน าไปใช้เป็นแนวทางโดย มี
สาระส าคัญ ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังนี้27 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัย 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

 จุดมุ่งหมายและหลักการดังกล่าวเป็นท่ีมาของหลักการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในภายหน้าขึ้นอยู่กับการวางรากฐานขั้นต้นให้แก่
เด็กในระยะท่ีเด็กก าลังพัฒนา ดังนั้น การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนจึงมุ่งการอบรมเล้ียงดูเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในระดับอื่น โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกความพร้อมทุกๆ ด้านเพื่อ
เตรียมตัวเข้าเรียนในช้ันประถมต่อไป มิใช่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนการอ่าน เขียนเรียนเลข ดังท่ีโรงเรียน
อนุบาลหลายๆ แห่งกระท าอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผลการวิจัยก็ได้ยืนยันแล้วว่า การสอนเพื่อการอ่านออก
เขียนได้เป็นจุดมุ่งหมายท่ีท าให้เด็กต้องเบ่ือหน่าย เพราะต้องไปเรียนซ้ าอีกเมื่อเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 
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 เรื่องเดียวกัน, 19. 
26 ต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา, “การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนบุาลเอกชน อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาค
วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 14. 

27
 ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, “เอกสารประกอบการสัมมนา 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เร่ืองพัฒนาการการจัดการศึกษาปฐมวัย” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 
2556), 4. 
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 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ควรเป็นการจัดเพื่อ
พัฒนาเด็กทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน และควรส่งเสริมให้บ้านและโรงเรียนได้มีการร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กในวัยดังกล่าวไปพร้อมๆ กันด้วย 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างานของสมอง ผ่านส่ือท่ีต้องเอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการ
เล่นประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็ก
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ท้ังนี้หลักสูตรฉบับนี้มี
แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้28 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มต้ังแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีล าดับ
ขั้นตอนลักษณะเดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันได้ขั้นตอน
แรกๆจะเป็นพื้นฐานส าหรับพัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาแต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วย
ในท านองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะท าให้ด้านอื่นๆ ผิดปกติตามด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็น
ล าดับช้ัน เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถด้านนั้นก่อน ส าหรับทฤษฎีด้าน
อารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเล้ียงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐานของความเช่ือมั่นในตนเอง เด็กท่ีได้รับความรักและ
ความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ 
ประสบการณ์ รวมท้ังค่านิยมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กได้รับ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานท่ีถือเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะท่ีเด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย จากการเล่นเด็กจะมี
โอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อนคลายอารมณ์ และ
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 กระทรวงศึกษาธิการ, “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2560) 
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แสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาส
ท าการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดังนั้น
เด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ส่ิงแวดล้อมรอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมอง สมองเป็นอวัยวะท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในร่างกายของ
คนเรา เพราะการท่ีมนุษย์สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็น
พื้นฐานการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสท้ังห้า การเช่ือมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมาก
เกิดขึ้นก่อนอายุ 5 ปี และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์
สมองและจุดเช่ือมต่อ โดยในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้าง
เซลล์สมองและจุดเช่ือมต่อขึ้นมามากมาย มีการสร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย 
พอเด็กอายุ 3 ปี สมองจะมีขนาดประมาณร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้านเซลล์ 
เซลล์สมองและจุดเช่ือมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด การเช่ือมต่อกันระหว่างเซลล์สมองยิ่ง
มีมากขึ้นและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาดการกระตุ้นหรือส่งเสริมจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เซลล์สมองและจุดเช่ือมต่อท่ีสร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กท่ีได้รับความเครียด
อยู่ตลอดเวลาจะท าให้ขาดความสามารถท่ีจะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆ ของสมองเจริญเติบโต
และเริ่มมีความสามารถในการท าหน้าท่ีในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้ทักษะบางอย่าง
จะเกิดขึ้นได้ดีท่ีสุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งท่ีเรียกว่า “หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วงท่ีพ่อ
แม่ ผู้เล้ียงดูและครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาส่ิงนั้นๆ ได้ดีท่ีสุด เมื่อพ้นช่วงนี้ไปแล้วโอกาส
นั้นจะฝึกยากหรือเด็กอาจท าไม่ได้เลย เช่น การเช่ือมโยงวงจรประสาทของการมองเห็นและรับรู้ภาพ
จะต้องได้รับการกระตุ้นท างานต้ังแต่ 3 หรือ 4 เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนาการตามปกติ 
ช่วงเวลาของการเรียนภาษาคือ อายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัดคล่องและถูกต้อง โดยการ
พัฒนาจากการพูดเป็นค าๆ มาเป็นประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ท าให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมท่ีเด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว 
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้ส่ือการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กท่ี
หลากหลาย ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีส่ือท้ังท่ีเป็นประเภท 2 มิติและ
หรือ 3 มิติ ท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ส่ือสะท้องวัฒนธรรม ส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่ือเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน ท้ังนี้ ส่ือต้องเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสท้ังห้า โดยการจัดการใช้ส่ือส าหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากส่ือของจริง ของจ าลอง ภาพถ่าย 
ภาพโครงร่างและสัญลักษณ์ ตามล าดับ 
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 5. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม  เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบด้ังเดิมตามประเพณี มรดก และความรู้
ของบรรพบุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเช่ือของบุคคลในครอบครัว 
และชุมชนของแต่ละท่ีด้วย บริบทของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กท าให้
เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็ก 
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และ
อยู่ในกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรานมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไป
สู้สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่นท่ีมีความหลากหลายทางความคิด 
ความเช่ือและวัฒนธรรมเช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านเรื่องศาสนา ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา ก็จะคล้ายคลึงกับคนไทยในการท าบุญตักบาตร 
การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การท าบุญเล้ียงพระ การเวียนเทียนเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา ส าหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามนับถือหลายศาสนา โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ
การอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน 
 สถานศึกษาท่ีเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลจะมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ 
โรงเรียน โดยมีการจัดช้ันเรียน ก าหนดเวลาเรียน มีตารางกิจกรรมประจ าวัน มีการจัดการสอน และมี 
ครู การจัดช้ันเรียนของการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล เป็นการศึกษาท่ีเน้นการเตรียมเด็ก เพื่อ 
การเข้าเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่ือสารกับผู้อื่นเป็น และรู้จั กการ 
ปรับตัว ซึ่งเรียกว่า เตรียมความพร้อม ปัจจุบันมีรูปแบบของการจัดช้ันเรียนเป็น 3 รูปแบบ ตาม 
หลักสูตร ดังนี้ 29 

                                                             
29

 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-6 ปี) (กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560), 23-28 



  27 

 1) หลักสูตร 1 ปี เด็กท่ีเข้าเรียนต้องมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง 6 ปี หรือมีอายุก่อนเกณฑ์ภาค
บังคับ 1 ปี  
 2) หลักสูตร 2 ปี จ าแนกเป็น 2 ช้ันเรียน คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เด็กท่ีเข้าเรียนต้องมีอายุ 4 ปี 
ถึง 5 ปี ช้ันอนุบาลปีท่ี 2  
 3) หลักสูตร 3 ปี 3 ช้ันเรียน ประกอบด้วย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เด็กท่ีเข้าเรียนต้องมีอายุ 3 ปี ถึง 
4 ปี ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ช้ันอนุบาลปีท่ี 3                                                   
 สรุปได้ว่า การจัดช้ันเรียนในระดับปฐมวัยนั้นมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปในส่วนใหญ่ 
โรงเรียนของรัฐบาลจะมี 2 ระดับช้ัน คือ อนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกัดเอกชนจะมี 
3 ระดับ คือ อนุบาลปีท่ี 1 อนุบาลปีท่ี 2 และอนุบาลปีท่ี 3 
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  
 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความส าคัญต่อเด็ก เนื่องจาก 
ธรรมชาติของเด็กวัยนี้สนใจจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ดังนั้น 
การจัดเตรียมส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

1. ความสะอาด ปลอดภัย  
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น  
3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
4. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวนสีของส่ือและเครื่องเล่น  
6. บรรยากาศในการเรียนรู้ และมุมประสบการณ์ต่างๆ 

คะนึง สายแก้ว กล่าวถึง หลักส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงความปลอดภัย 
ความสะอาด เปูาหมายในการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิด 
ความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและมีความสุข  ดังนี้ 30 

1. มีท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นปูาย หรือท่ีแขวนผลงาน  
2. มีท่ีเก็บแฟูมผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟูมรายบุคคล  
3. มีท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก  
4. มีท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ  

                                                             
30

 คะนึง สายแก้ว, “การศึกษาปฐมวัย” (โครงการตาราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561), 113. 
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5. มีปูายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้เสนอว่า พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุม
ประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความ เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียง
ดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ ห่างจากมุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ เป็น
ต้น ท่ีส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุม เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่น
อย่างเสรีมักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพื่อให้โอกาสเด็กเล่นอย่างเสรี ประมาณวันละ 
60 นาที ผู้สอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 31 

1. ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-4 มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง  
2. ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 
3. ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  
4. ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ 

อยาก เรียนรู้ อยากเข้าเล่น  
5. ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บ

อุปกรณ์ ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมในห้องเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กได้สัมผัส เกิดการเรียนรู้ใหม่ จากความ
สะอาด ปลอดภัย ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น ความสะดวกในการท ากิจกรรมความพร้อม
ของอาคารสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า สนามเด็กเล่น ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด 
น้ าหนัก จ านวนสีของส่ือและเครื่องเล่น  และบรรยากาศในการเรียนรู้ และมุมประสบการณ์ต่างๆ 
เป็นต้น 
การจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 
 สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบๆ
สถานศึกษา รวมท้ังจัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถานศึกษา และบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น
รอบๆบริเวณสถานศึกษาส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก 
ประสบการณ์นอกห้องเรียนถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อกระตุ้น การ
เรียนรู้ของเด็ก  
 โปรแกรมปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ คือ โปรแกรมท่ีให้คุณค่าว่าประสบการณ์เรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกช้ันเรียนมีความส าคัญเท่าเทียมกันประสบการณ์ กลางแจ้ง หรือภายนอกช้ัน
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เรียนไม่ได้เป็นแค่เพียงเวลาส าหรับให้เด็กวิ่งเล่น หรือ พักผ่อนก่อนท่ีจะกลับเข้าไปสู่การเรียนในช้ัน
เรียน แต่ประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนจะให้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างในช้ันเรียนแก่เด็กและการ
ท้าทายทางร่างกาย เด็กต้องการพื้นท่ีการปีนปุาย ด้วยเหตุนี้เด็กจึงต้องการอุปกรณ์ พื้นท่ี และผู้ใหญ่ท่ี
คอยให้ค าแนะน าและก าลังใจเพื่อให้เด็กสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
นอกเหนือจากการท้าทายทางด้านร่างกายต่างๆ แล้ว สภาพแวดล้อมนอก ช้ันเรียน ยังควรส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านอื่นๆ อีก เช่น การค้นพบ โดยการพูดคุย การปลูกต้นไม้ หรือ อ่านหนังสือ เป็นต้น การ
วางแผนกิจกรรมกลางแจ้ง หรือภายนอกช้ันเรียนจึงถือว่า มีความส าคัญมาก สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพท่ีสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กท้ัง ภายในและภายนอก
ห้องเรียนครูจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภัย อากาศ สดช่ืน ผ่อนคลาย มี
โอกาสออกก าลังกายและพักผ่อน มีส่ือวัสดุอุปกรณ์มีของเล่นท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให้เด็กมี
โอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู่ รวมท้ังพัฒนาการ อยู่ร่วมกับคนอื่นใน
สังคม32 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนมี ความส าคัญเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ควรจัดดังนี้  
 1. การจัดบริเวณนอกห้องเรียนควรจัดให้มีท่ีร่มท่ีโล่งแจ้งมีการจัดแบ่งพื้นท่ีส าหรับให้เด็ก
ปฐมวัยเล่น โดยแยกจากสนามเด็กเล่นของเล่นของเด็กประถมศึกษาโดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของการใช้สอย  

2. การจัดสนามเด็กเล่น ควรจัดให้มีพื้นผิวหลายประเภท เช่น มีท้ัง ดิน ทราย หญ้า หากมี 
พื้นท่ีให้มีท้ังเนินและท่ีราบ มีท่ีส าหรับเล่นของเล่นท่ีมีล้อเล่ือนท่ีส าหรับ เล่น ทราย เล่นน้ าและท่ี 
ส าหรับขุด มีเครื่องมือเล่น ประเภทปีนปุาย ทรงตัว เป็นต้น และมีขอบเขตเป็นสัดส่วน  

3. อุปกรณ์ของเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ ภายในสนามหญ้า ต้องเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ต้องมี
ความ แข็งแรง ทนทาน ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัย  

4. ห้องน้ า ห้องส้วมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับวัย สะดวกแก่การใช้อาจอยู่ใน 
ห้องเรียนหรือในอาคาร33 
 สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณา
บริเวณรอบๆ สถานศึกษา รวมท้ังจัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษา และบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูก

                                                             
32เรื่องเดียวกัน, 25. 
33ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555), 7. 
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ต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษาส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาการของเด็ก โดยการจัดบริเวณนอกห้องเรียนควรจัดให้มีท่ีร่มท่ีโล่งแจ้ง การการจัดสนามเด็ก
เล่น และอุปกรณ์ของเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ ภายในสนามหญ้า ต้องเหมาะสมกับเด็ก เป็นต้น 

การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอาย ุ3-5ปี) 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับ
ใช้ได้ ท้ังในส่วนของโคตรสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมิน
พัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพื่อ
พัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด
โดยด าเนินการดังนี้ 

1. เปูาหมายคุณภาพเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการ
พัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัว
บ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อน าไปท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยัง
คงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2. การประเมินพัฒนาการ จะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีพิการอาจ
ต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการท่ีเอื้อต่อสภาพเด็ก ท้ังวิธีการเครื่องมือท่ีใช้ หรือกลุ่มเด็กท่ีมี
จุดเน้นเฉพาะด้าน 
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1  

การเช่ือมต่อในการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปี
ท่ี 1 มีความส าคัญอย่างยิ่ง บุคลากรทุกฝุายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่
เข้าใจในการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆท้ังระบบ การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จะประสบผลส าเร็จได้ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้34 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าในการเช่ือมต่อโดยเฉพาะระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงาน
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ด้านวิชาการท่ีจะเอื้อต่อการเช่ือมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมต่อการศึกษา ดังตัวอย่าง
กิจกรรมต่อไปนี้ 

1.1 จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเช่ือมต่อของ
หลักสูตรท้ังสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูท้ังสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้
สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 

1.2 จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับมาไว้ให้ครูและ
บุคลากรอื่นๆได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

1.3 จัดกิจกรรมให้ครูท้ังสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ท่ีได้รับจาก
การอบรม ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 

1.4 จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา 
พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 1.5 จัดให้มีการพบปะ หรือการท ากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง ในระหว่างท่ีเด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียน การสอนของบุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กใน
บางโอกาส 
 1.7 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยศึกษาและก่อนเด็กจะเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ 
การศึกษาท้ังสองระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้ดี 
 2. ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ 
รวมท้ังช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยครูอาจจัดกิจกรรมดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ซึ่งจะท าให้ครูระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้
ใหม่ต่อไป 
 2.2 พูดคุยกับเ ด็กถึงประสบการณ์ท่ี ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
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 2.3 จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของ
ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท้ังท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น 
 3. ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 3.1 จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับครูและ
ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเปิดภาคเรียน 
 3.2 จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้ เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย  โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 3.3 จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 3.4 เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 4. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ัง
สองระดับ และเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอา
ใจใส่ การดูแลและการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครู
และสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 
 สรุปได้ว่า การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  เป็นการ
เตรียมการในการปรับหลักสูตรระหว่างปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
จะต้องมีบุคลากรและนักเรียนท่ีเป็นตัวกลางในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ตัวเด็ก ครู พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ท้ังระบบ เพื่อการเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัย
กับระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 จะประสบผลส าเร็จได้ในอนาคต 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5ปี) 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนอง
ต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐาน
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะต้องจัดในรูปของ กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยท่ีการเล่นดังกล่าว
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ต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยัดเหยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาให้แก่เด็ก 
การจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการเรียนรู้ และสร้างเสริม
ประสบการณ์และธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็กดังหลักการส าคัญในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้35  
 1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  
 2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่  
 3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต  
 4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัด 
ประสบการณ์              
 5. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ธีรนุช แสนหาญ ได้มีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการว่าเป็นการจัดประสบการณ์ ท่ีน า
ความรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ และประสบการณ์ส าคัญท้ังมวลท่ีผู้เรียนจะได้รับในสาระการ เรียนรู้
ต่างๆ มาเช่ือมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้ 
ซึ่งเป็นการขจัดความซ้ าซ้อน ความไม่สัมพันธ์ และความไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับปฐมวัย ซึ่งเน้น
การพัฒนาโดยองค์รวม แนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ของการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น ศูนย์กลาง36 ได้แก่ 
  1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุม 
เล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนท่ีจัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตาม 
ความสนใจและความต้องการของเด็ก ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ลักษณะของการเล่นของเด็กมี     
หลายลักษณะ เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นเลียนแบบ ในมุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า มุมวั ด 
มุมเสริมสวย เป็นต้น การอ่านหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเล่นสร้างในมุมบล็อก การสังเกตและ
ทดลอง ในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ การเล่นฝึกทักษะต่างๆ ในมุมเครื่องเล่นสัมผัสหรือมุม
ของเล่น หรือมุมเกมการศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมเสรี หากครูจัดมุมเล่นโดยจัดวางวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ไม่ เหมาะสมกับวัย ไม่ท้าทาย ย่อมท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ เพราะสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมี 

                                                             
35

 กระทรวงศึกษาธิการ, “แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ” 
(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560), 54-55. 

36
 ธีรนุช แสนหาญ. “การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561), 60-66. 
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ส่ิงจูงใจท่ีชักน าให้สมองสนใจผลิตความรู้ สมองจะมีกระบวนการเลือกคัดกรองเฉพาะส่ิงท่ีน่าสนใจ 
เท่านั้นเข้าสู่การรับรู้ของสมอง ท้ังนี้การจัดมุมเล่นท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมจึงควรจัดส่ือท่ีตรงกับความ 
สนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก และจัดวางให้เด็กหยิบใช้ 
และเก็บเองได้ จัดให้น่าสนใจ และดึงดูดให้เด็กเข้าไปเล่น โดยมีการเปล่ียนแปลงส่ือท่ีจัดไว้อย่าง 
สม่ าเสมอตามหัวข้อท่ีเด็กสนใจและก าลังเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้เด็กต้องการเรียนรู้ ท้ังนี้ครู 
อาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่นด้วยก็ได้ ส่ิงส าคัญ คือ ต้องจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสได้เล่นหรือจัด 
กระท ากับส่ือต่างๆ อย่างเพียงพอ  
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ 
การพิมพ์ ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความ
งาม และได้ แสดงออกทางความรู้สึก และความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ควรจัด
ให้เด็กท าทุก วัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกท าอย่างน้อย 1-2 กิจกรรมตามความ
สนใจ การจะ พัฒนาด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ให้เด็กต้องเข้าใจว่า ศิลปะคือกระบวนการท่ีสมอง
ถอดความคิด ออกมาเป็นภาพและช้ินงานต่างๆ กระบวนการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ของเด็ก
จึงเน้นให้เด็ก คิดและลงมือท าออกมาเมื่อเด็กท างานศิลปะเด็กจะเกิดการเช่ือมโยงในสมองคิด
จินตนาการ และผล โดยตรงท่ีเด็กได้รับคือ ความรู้สึกพอใจ มีความสุข และได้สัมผัสสุนทรียะของโลก
ต้ังแต่วัยเยาว์ การ แสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการเป็นรูปร่างภายนอกแล้ว
ปูอนกลับเข้าสู่ สมอง เป็นการท าให้สมองได้จัดการกับจินตนาการต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งท า  ยิ่ง
จัดระบบความคิด ได้ดีขึ้น ในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมองครูจึงควรให้เด็กมีเวลาเต็มท่ี
ในการท างานศิลปะ ให้เด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส มีโอกาสทดลองใช้วัสดุ และเครื่องมือท่ี
หลากหลาย พูดคุย เกี่ยวกับงานของตนเองหรือให้เด็กได้จัดแสดงและน าเสนอผลงาน ศิลปะของเด็ก 
ไม่ควรเน้นการ ลอกเลียนแบบหรือการ ท าให้เหมือนของจริง เนื่องจากสายตาและจินตนาการของเด็ก
วัยนี้ยังไม่ได้มุ่ง ไปสู่ความถูกต้องของสัดส่วน แสง หรือเงา 
  3. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
มาประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เด็กวัยนี้ร่างกาย 
ก าลังอยู่ในระหว่างพัฒนา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ์กัน การ
ท ากิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของ ตนเอง 
สมองส่วนท่ีรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดสมดุลของร่ างกาย คือ สมองเล็กหรือซีรี เบลล่ัม 
(cerebellum) การกระตุ้นสมรรถนะของสมองส่วนนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในด้าน การ 
รับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อมไปด้วยพร้อมๆ กัน ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาทักษะ 
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เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัส เด็กต้อง
พัฒนาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ให้สัมพันธ์กันกับการ 
เคล่ือนไหวร่างกายของเด็กเป็นการเตรียมสมรรถนะของร่างกายทุกส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ในการมีชีวิต
อยู่ และพร้อมกันนั้นการเคล่ือนไหวร่างกายก็พัฒนาความสามารถของสมองอันเป็นเครื่องมือของการ
เรียนรู้ไปด้วย  
 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการ
ท างานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีจัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด 
สังเกต คิดแก้ปัญหา และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน โดยจัด กิจกรรม
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี เล่นบทบาท สมมติ 
ร้องเพลง เล่นเกม ท่องค าคล้องจอง ประกอบอาหาร เป็นต้น กระบวนการให้สมองเรียนรู้ท่ีจะให้
ความหมายส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีเผชิญ ตีความ และสร้างความ เช่ือมโยงระหว่างส่ิงต่างๆ ท่ีรับรู้มา เป็นการ
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจาก การรับรู้ของสมองจ านวนมาก ถ้าไม่มีข้อมูลใน
ความทรงจ าก็ไม่สามารถคิดอะไรออกมาได้ ดังนั้น กระบวนการพัฒนาการคิดของของเด็ กจึงต้อง
มุ่งเน้นให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัส ท้ัง 5 ส่ิงท่ีก่อรูปในการคิดของเด็กเริ่มต้นท่ีการ
จับต้อง สัมผัส และมีประสบการณ์โดยตรง สมองรับรู้ ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า แล้วก่อรูปเป็นวงจร
แห่งการคิดขึ้นมาในสมอง ประสบการณ์ของเด็กจึงเป็นพื้นฐานของการสร้างความหมายให้แก่ส่ิงต่างๆ 
ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าซึ่งจะท าให้เด็กมีโอกาส
ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 รวมทั้งจัดให้เด็กมีประสบการณ์ในสถานการณ์จ าลองทุกอย่างท่ีเป็นไปได้เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กคิดส่ิงท่ีซับซ้อนขึ้นตามล าดับ เด็กจะได้เคยชินกับการใช้ความคิด และสามารถคิดเป็นใน
ท่ีสุด 5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง  
เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน 
เป็นหลักกิจกรรมกลางแจ้งท่ีควรจัดให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กได้ปีนปุาย โยก
หรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือเล่นเครื่องเล่นล้อเล่ือน การเล่นทราย การเล่นน้ า การเล่นสมมติ
ในบ้านจ าลอง การเล่นในมุมช่างไม้ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น เป็นต้น การ
พัฒนาด้านการเคล่ือนไหวของร่างกายเป็นการพัฒนาโครงสร้างท้ังระบบของร่างกายท่ีใช้ ในการ
ควบคุมส่ังการตัวเอง และการรับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม กระบวนการพัฒนาร่างกายและการ 
เคล่ือนไหวของเด็กจ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   
  6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ 
เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นท่ี/ระยะ เกมการศึกษาท่ี 
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เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ โดมิโน เป็นต้น  
การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสมองด้านการคิด เมื่อเซลล์สมองถูกกระตุ้น 
ด้วยสัญญาณต่างๆ เกิดเป็นข้อมูลจ านวนมาก การคิดจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นซึ่ง 
จะกลายเป็นข้อมูลใหม่อีกช้ินหนึ่งซึ่งซับซ้อนขึ้น การท่ีเด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นการกระตุ้นให้
สมองได้จัดความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบใหม่ เมื่อเกิดซ้ าๆ 
กันก็จะ เกิดความคงตัวในวงจรร่างแหของเซลล์สมองนั่นเอง 
 สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรม
หลักท้ัง 6 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมหลักท่ีพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุม ท าให้เด็กได้เกิดเรียนรู้ เกิดการ
พัฒนา กล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์-จิตใจ และยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนา สังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และส่งเสริมจินตนาการให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการ จัดประสบการณ์ แบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและหลักการ
ท างานของสมองอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ท่ีมีมานานมากแล้วก็ตาม 
หากครูจัดได้ ถูกต้องและครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอ ย่อมน าไปสู่การเรียนรู้และเกิดการพัฒนาอย่าง
เต็มท่ี เป็นพื้นฐานท่ีท าให้เด็กกระตือรือร้นใฝุรู้ใฝุเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียนในระดับต่อไปใน
ระดับปฐมวัยหาก เด็กได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาครบทุก
ด้าน จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ท้ังสาระการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ส าคัญช่วย
เพิ่มพูนความสามารถ ในการจ า การคิด การแก้ปัญหา และช่วยให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
รวมท้ังเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไป เด็กจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
ความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีคงทน   

มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 

 มาตรฐาน คือ สภาพที่พึงประสงค์สามารถระบุถึงสภาพปัจจุบันวิธีการด าเนินงาน หรือสภาพ
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและต้องการให้เกิดขึ้น มาตรฐานโรงเรียน ซึ่งหมายถึง สภาพท่ีพึงประสงค์ท้ังเชิง
คุณภาพหรือปริมาณ ซึ่งแสดงได้โดยประสิทธิภาพของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้และมาตรฐานโรงเรียน ก าหนดให้เป็นเปูาหมายหลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ผู้บริหารและครูต้องน ามาใช้เป็น เปูาหมายในการด าเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้เด็กตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด   
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาว่า หมายถึง ข้อก าหนด
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของส่ิงนั้นแบ่งเป็น 3 ด้าน37 คือ  
 1. มาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนตาม 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 2. มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย หมายถึง คน อุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ี เทคโนโลยีท่ี 
จ าเป็นต้องมี ต้องใช้เพื่อน าไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 3. มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิถีการ เทคโนโลยีเชิงร ะบบท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึง 
ประสงค์ ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในโรงเรียนทุกโรงและเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการ ก ากับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อเป็นการประกันคุณภาพทาง 
การศึกษา  
ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง ความส าคัญและประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาไว้ดังนี้ 38 
 1. ท าให้สถานศึกษามีแนวทางพัฒนาท่ีชัดเจนว่า ในการจะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนด กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนอย่างไร โรงเรียน 
จะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างไร การท างานให้เป็นมาตรฐานจะต้องด าเนินการอย่างไร  

2. ท าให้กรมเจ้าสังกัด มีแนวโน้มในการจัดปัจจัยความพร้อมด้านต่างๆ ให้สถานศึกษาพึงมี 
พึงได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

3. เป็นการก าหนดความส าเร็จขั้นต่ าท่ีควรจะท าได้  
4. เป็นการปูองกันการเล่ือนไหลกลับไปยังมาตรฐานเก่าท่ีต่ ากว่า  
5. ท าให้สะดวกท่ีจะก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน 

                                                             
37ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางคู่มือการประกันคูรภาพมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2562), 2. 

38
 กระทรวงศึกษาธิการ, “คู่มือหลักสูตรการศึกษา” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

2555), 3. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุถึงความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1)  
สถานศึกษาทุกแห่ง มีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) มาตรฐานท าให้
สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด39 
  ในการก าหนดให้มีมาตรฐานท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะท าให้ผู้เรียนมี 
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูท่ีต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหาร 
จัดการตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานยังน าไปใช้ 
เป็นแนวทางให้กับสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริม 
สถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้สูงขึ้นตามความคาดหวังของชุมชน 
 สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษาทุกแห่ง คือ ท าให้มีเกณฑ์
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐาน เดียวกัน และท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาไปในทิศทางใด 
 จากการพัฒนามาตรฐานการศึกษามีแนวคิดว่า ต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้จริง 
ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาจึงเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2560 
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ 
ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของ
มาตรฐาน การศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้   
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีจ านวน 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้40 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

                                                             
39เรื่องเดียวกัน, 24. 
40

 เรื่องเดียวกัน, 24. 
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1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 ค าอธิบาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม 
และ สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย   

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว   

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง   

1.4 มีพัฒนาการด้านปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงห าความรู้ได้  
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่อง ง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ได้   

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
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2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ    
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม    

 ค าอธิบาย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ       
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ

บุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น      
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้  
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น         

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการ
สอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน             

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม 
มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น  ของ
เล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนปุาย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบ
เสาะหา ความรู้   

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ส าหรับครู สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ 
และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู    

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์
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ท่ีสถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมิน ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด    

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 ค าอธิบาย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็น 
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาท
สัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและ
ประเมินผล พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียง ด้านเดียว 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง  

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูจัด
ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กพื้นท่ีส าหรับมุม ประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น ปูายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของ
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เด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ41 
 สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ เป็นการก าหนดคุณภาพ
มาตรฐาน สภาพที่พึงประสงค์ท่ีระบุถึงสภาพปัจจุบันวิธีการด าเนินงาน หรือสภาพผลผลิต ท่ีมีคุณภาพ
และต้องการให้เกิดขึ้น มาตรฐานโรงเรียนตามหลักสูตรทางการศึกษาของปฐมวัย เพื่อให้ผู้สอนได้
น ามาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาตรการท่ีส าคัญ 3
มาตรการ ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริการและการ
จัดการ และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อมาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาแนวทางในการด าเนินการจัดการของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง)  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
41ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ”(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561),12-24. 
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ประวัติโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคมพ.ศ. 2481 โดยได้รับ
พระกรุณาธิ คุณจากสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายาในพระบาทสมเด็จใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงกรุณาธิคุณพระราชทานท่ีดินและต าหนักให้เป็น
สถานศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดา ใช้เป็นสถานศึกษาตลอดมา  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 80 ปี ปัจจุบัน
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) มีนายอ านวย บุญเปรี้ยว เป็นผู้อ านวยการ มีครูจ านวน             
13 คน นักเรียน 276 คน เปิดท าการสอนนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ห้องเรียนท้ังหมด 11 ห้องเรียน 
โครงสร้างด้านการบริหาร 
 โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารด้านวิชาการ ด้านด้านการบริหารบุคลากร ด้านบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารท่ัวไป 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิ
บาล 
สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ตังอยู่เลขท่ี 220 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต าบลทุ่ง
กระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีเนื้อท่ี 9 ไร่ รับผิดชอบเขตพื้นท่ีบริการในพื้นท่ี ต าบลทุ่ง
กระพังโหม หมู่ 1,2,3,7 และต าบลก าแพงแสน 5,7,9,10 

โทรศัพท์    034-351316 
โทรสาร     034-351316 
e-mail    indrasak_banyang@hotmail.co.th 
Website   http://school.esanpt.1.go.th/ins/web/ 
Facebook http://www.facebook .com/intarasak.banyang?fref=ts 
ค าขวัญ  เรียนดีมีวินัย  ใฝุคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สีประจ าโรงเรียน ม่วง-ขาว 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ตุ๊กตา สิมาเลาเต่า ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการ 
บริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงมัชฌิมเลข 
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้  มาตรฐานท่ี 11 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าและมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ 
สถานศึกษาเป็นฐาน  มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน 
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มาตรฐานท่ี16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
การบริการท่ีส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 2) พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมากโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย 
พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์  พัฒนาการด้านสติปัญญา 3) การจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์ 
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  มีความสัมพันธ์กันในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .0142 
 ศตพร ทับธนะ, จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้ท าการวิจัย เรื่องปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านครู มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม รองลงมา คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง 
และแรงจูงใจในการท างาน ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหารและองค์กร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 
รองลงมา คือ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อส่ือสาร ตามล าดับ ส่วนการด าเนินงานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
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 ตุ๊กตา สิมาเลาเต่า, “การจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร””(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) ,ง. 
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พัทลุง มีการปฏิบัติโดยภาพรวม และรายองค์ประกอบทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีการปฏิบัติ
มากท่ีสุด คือ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ 
ได้แก่ การติดต่อส่ือสาร และแรงจูงใจในการท างาน โดยตัวแปรท้ังสอง สามารถร่วมกันพยากรณ์การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ร้อยละ 45.643 
 อังคณา บุญพามี ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่า 1) การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็ก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้าน
สมรรถนะหลัก พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริการท่ีดี การท างานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ด้าน
สมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ การพัฒนา
ผู้เรียนการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบริหารช้ันเรียน การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาวะผู้น าครู และการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 2) การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากดังนี้ ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมี
ส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการหัวหน้าศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลและ
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีท่ีดีของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายผู้เรียนมีสุข
นิสัยสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
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 ศตพร ทับธนะ, จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดพัทลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), 290. 



  46 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย มีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง
ตามระบบวงจรคุณภาพการศึกษา PDCA มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจรจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0144 
 ณัฐพิมล ถาวรคุณ ได้ท าการวิจัย เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองลาพูน จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน อยู่ใน
ระดับมากท้ังโดยรวมและรายด้าน ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ
ชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ าแนกหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดลาพูน คือ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูใน
โรงเรียนเพิ่มเพียงพอกับจ านวนเด็ก โรงเรียนควรมีควรปรับปรุงด้านความสะอาดของห้องน้ าไม่ให้ส่ง
กล่ินเหม็น โรงเรียนควรจัดให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานท่ี45 
 โชติ แย้มแสง ได้ท าการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการส่วนมากใช้หลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตารางสอนเป็นการจัดตารางกิจกรรมพัฒนาเด็ก 4 ด้าน ด้านกิจการ
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 อังคณา บุญพามี, “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 161-162.   

45
 ณัฐพิมล ถาวรคุณ, “การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองลาพนู จังหวัดล าพูน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนช่ัน, 2558), 6. 
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นักเรียน เน้นกิจกรรมฝึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ด้านบริหารงานบุคคล เน้นครูมีคุณวุฒิด้านปฐมวัย 
ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ จัดตามระเบียบราชการ เงินรายได้ส่วนใหญ่จากงบอุดหนุนรายหัวและ
เงินจากต้นสังกัดด้านอาคารสถานท่ีมีเพียงพอ เน้นความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาเด็ก ด้านบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เมื่อได้สภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยแล้วท าการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานศึกษาปฐมวัยท่ีมีความเป็น
เลิศ ได้ข้อมูลและสภาพการด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ตามขั้นตอนการวิจัยได้กลยุทธ์การ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 8 กลยุทธ์ คือ 1) ปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิ
บาลและส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทันสมัยกับ
กลุ่มเปูาหมาย 4) ปรับระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 5) สร้างความมั่นใจและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา
ปฐมวัย และระดมสรรพก าลังมาพัฒนาการศึกษา 7) ปรับปรุงตบแต่งอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และ 8) สร้างวัฒนธรรมท่ีดีในการประกันคุณภาพภายใน
องค์กร และจากการประเมินพบว่า กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศนี้ สามารถน าไปใช้ได้กับ
สถานศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด46 
 สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ ได้ท าการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาด้านปัจจัย พบว่า แนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ปัจจุบันยังพบปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์ ระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า งบประมาณไม่เพียงพอ 
การเบิกจ่ายกรรมการงบประมาณไม่คล่องตัว อาคารสถานท่ีไม่ได้มาตรฐาน สภาพแวดล้อมภายนอก
ยังไม่มีความร่มรื่นท่ีจะตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมภายในการจัดมุมประสบการณ์
ไม่ครอบคลุมกิจกรรมผลผลิตของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด อุปกรณ์และส่ือการเรียนไม่
เพียงพอ ไม่มีการก าหนดนโยบายและแผนท่ีจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนน้อย ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ และ
การประเมินพัฒนาการ บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยการให้ทุนศึกษาต่อแต่ยังไม่ครบทุกคนไม่มี
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 โชติ แย้มแสง, “กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
ปทุมธาน”ี (ดุษฎีบัณฑิตปริญญาการศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557), 165. 
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บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็กเล็กมี
สุขภาพฟันผุ ส าหรับแนวทางพัฒนา พบว่า ควรสร้างแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแก่บุคลากรให้มากขึ้น 
ประสานงานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดจ้างบุคลากรในต าแหน่งนักการเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีหมุนเวียนในแต่ละศูนย์ ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในส่วนท่ีเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นแนวเดียวกันปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ควรให้ความรู้เรื่องการผลิตส่ือ การจัดประสบการณ์ 
และการประเมินพัฒนาการแก่ครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ ให้
ความรู้ เรื่องการนิเทศแก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขมาให้
ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลและปูองกันสภาพฟันผุ47 

สุริยา คงมั่น ได้ท าการวิจัย เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ 3) 
การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง48 
 นารี กุลประจวบ ได้ท าการวิจัย เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
ของโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก 2) การ
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
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 สุภาภรณ์ บัณฑิตย์, “เร่ืองแนวทางพัฒนาการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558), ง. 

48
 สุริยา คงมั่น, “การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 6. 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ หมู่บ้านแหว
ใหม่ หมู่บ้านใหม่สามัคคี และหมู่บ้านซับหวาย มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมศึกษาไม่
แตกต่างกัน 49  
 ภาคิม จิรจตุรพรกุล ได้ท าการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม สภาพปัจจุบัน
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กท่ีมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
ได้แก่ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ส าหรับสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กนั้นในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย แต่ก็ยังพบปัญหาท่ีต้องด าเนินการแก้ไข เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นระบบและชัดเจน ครูผู้ดูแลเด็กยังไม่มีความเข้าใจท่ีดีพอด้านการจัดท า
แผนพัฒนา และการจัดท าหลักสูตร สถานท่ีจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สภาพปัจจุบันมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
น้อย ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดกระบวนการพัฒนาด้าน
ร่างกาย ส าหรับสภาพปัญหาในภาพรวม พบว่า มีปัญหาน้อยท่ีสุด แต่จากการศึกษายังพบปัญหาใน
บางส่วน เช่น เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง ด้านคุณภาพเด็กสภาพปัจจุบัน พบว่า ทุกด้านมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นผลมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ส่วนสภาพ
ปัญหาด้านคุณภาพเด็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่มีปัญหา แต่ยังพบปัญหาในบางส่วน เช่น เด็กขาด
การรู้จักระวังอุบัติภัยต่อตนเองและผู้อื่น เด็กขาดการรู้จักอดทน และรอคอย เป็นต้น จากการศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก โดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการให้ชัดเจน รวมท้ังต้องมี
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาวต้องร่วมกันจัดสภาพแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกอาคารให้มี
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 นารี กุลประจวบ, “การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2560), 9. 



  50 

ความมั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีระบบปูองกันภัย หรือระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน ครูผู้ดูแลเด็ก
ต้องมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนเด็กและต้องได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมให้เพิ่มมากขึ้น ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้องเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบท้ัง 4 ด้านโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เด็กทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนจะต้องสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดาว ต้องให้ความส าคัญกับการนิ เทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ ด้านคุณภาพเด็ก เด็กทุกคนต้องมีพัฒนาการท่ี
สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เด็กทุกคนต้องรู้จักการรอคอยและมีความอดทน ตลอดจนต้องมีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเอง รู้จักระวังอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น50  

งานวิจัยต่างประเทศ 

โกล์ว (Gold) ได้ศึกษาเรื่อง การได้เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และนักการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในฟิลาเดลเฟีย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของชุมชนเป็น
ส่ือกลางระหว่างผู้ปกครอง ครอบครัวกับโรงเรียนเพื่อเปูาหมายในการเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้
และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชน ท าให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชน ดังนั้นการสร้าง
หุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับนักการศึกษาท าให้เกิดทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท้ังในด้าน
สังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน51 

กู๊ดสเปด (Goodspeed) ได้ศึกษาเรื่อง การแปลงและน ากลยุทธ์สู่ การปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อท่ีจะตัดสินใจว่าถ้าน าบา
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ลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในหน่วยงานทางการสาธารณสุขจะสามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพตามท่ี
น ามาใช้ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาของการวางแผนกล
ยุทธ์ ในองค์กรดังกล่าวมี 4 ประการ คือ 1) มีผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 5 ท่ีเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ขององค์กร 
2) มีผู้บริหารถึงร้อยละ 85 ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช่ัวโมงในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 3. มีกลยุทธ์ถึงร้อยละ 8 
ท่ีไม่มีการเช่ือมโยงกับแผนงบประมาณ และ 4) มีเพียงผู้บริหารร้อยละ 2 ท่ีให้ความส าคัญต่อกล
ยุทธ์52 

จีน เคลาด์ (Jean Claude) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับคุณภาพในโรงเรียน 

มอริเซียส โดยใช้กรอบของบัลดริจในการด าเนินการ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการน าองค์กรของผู้บริหารโรงเรียน มอ

ริเซียสมีอิทธิพลและมีบทบาทส าคัญต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมถึงความคิด

ของการบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ

ของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคลในระดับลึกจะถูกน าไปรวบรวมท่ีส านักงานบริหาร

วิชาการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝุายวิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความต้ังใจและร่วมมือใน

การท างาน53 

มาเรีย นิโคลไลโด (Maril Nicolaidou) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในไซปรัสโดยการน าสมมุติฐานทางทฤษฎีสามข้อ ได้แก่ การปรับตัวต่อการปรับปรุงโรงเรียนการมีส่วน
ร่วมในระดับโรงเรียนช่วยให้การสนับสนุนจากส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญและการสนับสนุนและการมุ่งเน้น
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน โดยใช้แนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของครู ผู้น าโรงเรียน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาและการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า จากการน า
สมมติฐานทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติมาพัฒนาโรงเรียนนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและท าให้โรงเรียนไซปรัสมีมาตรฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้นและสามารถน าข้อมูลการประเมินผลการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการด าเนินงาน
พัฒนาในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น54 
 เดเนียล ซันเบิร์ก (Daniel Sundberg) ได้ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบการพัฒนาการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสวีเดน การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาส าหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนมัธยม 
ในปี 1991 โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนมัธยม 
ในปี 1991 โดยการวิเคราะห์หลักสูตรในปี 2005 จากการเรียนการสอนแบบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
และน ามาเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในปี 2011 มีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้
วิธีการวิวาทกรรมวิเคราะห์หลักสูตรเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางการศึกษาและการเรียนการ
สอนให้โดดเด่นการปฏิรูปการศึกษาเห็นความก้าวหน้าในการเปล่ียนวิธีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  
การศึกษาท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลให้นโยบายการศึกษาผลิตตัวช้ีวัดและการวัด ผลท่ีมี
ประสิทธิภาพจาการเปรียบเทียบการศึกษาจากประเทศสมาชิกท่ีแตกต่างกันในรูปแบบของความรู้
พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง55  
 แมคคานธี (McCarthy) ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกนและ
ศึกษาผลงานการวางแผนของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อปัจจัยด้านบรรยากาศบาง
ประการ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้บริหาร 24 คน จากวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า 
วิทยาลัยชุมชนส่วนมากใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วประมาณ 
4 – 5 ปี เพื่อปรับปรุงสถานภาพการท างานต่างๆ ให้ดีขึ้น ลักษณะของแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การ
วินิจฉัยพันธกิจ การวิเคราะห์ปัจจัย การก าหนดเปูาหมายและการประเมินผล ส่วนลักษณะส าคัญ 
รองลงมา ได้แก่ การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร การปรับปรุงความเข้าใจ
ชุมชน การจัดสรรแหล่งทรัพยากรให้เพียงพอกับการน าแผนไปใช้และการปรับปรุงสถานภาพด้าน
การเงิน จากการวิเคราะห์ทางสถิติไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวิทยาลัยชุมชนท่ีเปิดสอนระบบ
ปกติ กับการใช้การวางแผนกลยุทธ์ และไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนท่ีมีฐานะทาง
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การเงินดีกับปริมาณการวางแผนกลยุทธ์ และพบว่า วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญท่ีพบคือ 
การไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และเห็นว่า แผนกลยุทธ์มีประโยชน์ในแง่ท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการเปล่ียนแปลง56 

สรุป 

 จากการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ี
มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ท าให้การศึกษามีคุณภาพ มีแนวทางและ
ขอบข่ายการด าเนินงาน โดยมีการน าแนวคิดของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเช่ือมั่นและมีแนวทางในการร่วมมือและพัฒนาการจัดการ
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายท่ีก าหนดได้ 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)  การด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิ
ศึกษาลัย (บ้านยาง) 2) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามกรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ข้างต้น  จึงได้ล าดับข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร ข้อมูลสสารสนเทศ งานวิจัยในและ
ต่างประเทศ อีกท้ังศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากเอกสา รายงาน บทความต่างๆ น ามา
ก าหนดขอบข่ายเชิงอ้างอิงการวิจัย  พร้อมจัดท าโครงร่างงานวิจัย และเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการ ภาควิชาการบริหารการศึกษา แก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะ เพื่อขออนุมัติ
โครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือ น าเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ เพื่อปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีก าหนดเป็นตัวอย่างในการวิจัย  
น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจัย  ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนต่อคณะกรรมการ 
แล้วจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชาการ 
ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research ) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดครั้งเดียวในลักษณะศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง     
( the one - short, non-experimental case study )57 ซึ่งเขียนเป็นแผนภูมิ ( diagram )ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
 
เมื่อ      S  หมายถึง  ประชากรท่ีได้มาจากโรงเรียน   
     X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา  
     O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงเรียนอนิทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 13คน ประกอบด้วยผู้บริหารฝุายวิชาการจ านวน 3 คน และคุณครูจ านวน 
10 คนไม่รวมผู้วิจัย 
 
 

                                                             

 
57 Bruce W. Tuckman, Conducting Educational Research. 5th ed.(Washington 

D.C.: Harcourt Brace & Company, 1999.), 172. 

ฆ                                                                                                                                                                                                       O  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
(บ้านยาง) 

ท่ี 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ 

ประชากร 

1 ผู้บริหารฝุายวิชาการ 3 
2 ครู 10 

รวม 13 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท่ีศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยไปด้วย ตัวแปร
พื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
 1. อายุ น้อยกว่า 30 ปี 2.31-40 ปี 3. 41-50 ปี และ 4. สูงกว่า 50ปี 

 1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2. ปริญญาโท  

 1.4 ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน หมายถึง ต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้บริหารฝุายวิชาการ 2. คุณครู 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กล่าวว่ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีท้ังหมด 3 มาตรฐาน 14 
ตัวชีวัด ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก หมายถึง คุณภาพของเด็ก ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์-  จิตใจสังคม  สติปัญญา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน     
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ    
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
 2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม    
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญหมายถึง ครูจัดประสบการณ์มีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเก็บเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรง และและลงมือผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย มีการติดตามประเมินผล พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ 
 3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็น  2  ประเภท  คือ  1.แบบสอบถามความคิดเห็นและ 2. แบบสัมภาษณ์  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.แบบสอบถาม  โดยผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเป็นชนิดล าดับคุณภาพห้าระดับของลิ
เคิร์ท   (Likeart’s rating scale )58 จ านวน  1  ฉบับ  โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน 

                                                             

 58 Rensis Likert, New Patternt of Mangement (New York : McGraw-
Hill,1961),74 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดตัวเลือกไว้
ให้ (force choice )  ประกอบด้วย  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน 
จ านวน 4 ข้อ 

ตอนท่ี 2  การสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กล่าวว่ามาตรฐานการศึกษาของระดับปฐมวัย 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 1. คุณภาพของเด็ก 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 3. การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   โดยผู้วิจัยสร้างเป็นข้อค าถามในลักษณะแบบจัดล าดับคุณภาพ  
5 ระดับตามแนวคิดของลิคเคิร์ท (Likeart’s rating scale ) 
ผู้วิจัยจึงก าหนดระดับคุณภาพ และช่วงคะแนน  ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีคะแนนเท่ากับ 5  คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมาก  
มีคะแนนเท่ากับ 4  คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลาง  
มีคะแนนเท่ากับ 3  คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับน้อย   
มีคะแนนเท่ากับ 2  คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับน้อยที่สุด   
มีคะแนนเท่ากับ 1  คะแนน 

2.แบบสัมภาษณ์   
 แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการน าข้อมูลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ผลของแบบสอบถามมาก าหนดเป็นหัวข้อในการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง 

วิธีการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  2  ประเภท  โดยมีข้ันตอนตามล าดับ 
ดังนี ้

1. ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาพัฒนา เครื่องมือ
โดยการปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

 2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ และให้ผู้ เช่ียวชาญ 
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จ านวน 3 คนตรวจสอบ และหาค่าคุณภาพรายข้อโดยพิจารณาค่า IOC (Index of item objective 
congruence) โดยค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  

3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ ผู้บริหาร 

และครูของโรงเรียนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันในจังหวัดนครปฐมท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 โรง ผู้ให้

ข้อมูลจ านวน 30 คน 

4. น าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นกลับมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)59 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ผลการ
วิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.941 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ ร้อยละ 88.92  

5. ได้เครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบสัมภาษณ์ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เพื่อด าเนินการ
ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการ
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา  ครูใน
สถานศึกษา ให้ช่วยอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและติดตามรวบรวมแบบสอบ 
ถามคืนด้วย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามท้ังหมดคืนมา ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด เพื่อ
คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมาจัดเรียงลงรหัส  
 

                                                             
59 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, (New York: Row 
Publisher, 1974), 161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน 
โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
1. แบบสอบถาม 
 1. การวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานด้วยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์  
คือ  ค่าวามถ่ี (Frequency : f) และค่าร้อยละ (Percentage : %)  
 2. การวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิ
ศึกษาลัย (บ้านยาง)   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  สถิติท่ีใช้ 

ค่ามัชฌเลขคณิต  ( arithmetic mean :  μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation 

: )  ในการวิเคราะห์และพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากร แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 60 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด  
 1.3. การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาหมายถึง การประกันคุณภพการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ( content  analysis) 
 
 
 
 

                                                             

 
60John W.Best, Research in Education (New Jersy: Prenticc - Hall, 2006), 190.  
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สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
(บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีวัตถุประสงค์  
 1. เพื่อทราบการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้าน
ยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทร
ศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรใน
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ประกอบด้วย ผู้บริหารงานวิชาการ  ครู จ านวนท้ังส้ิน 13 คน
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง)  ส าหรับแบบสอบถามมี 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 การสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนด
ตัวเลือกไว้ (forced choice)  ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  ใช้แนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)โดยผู้วิจัยสร้างเป็นข้อค าถามในลักษณะแบบจัดล าดับ
คุณภาพห้าระดับของลิเคิร์ท(Likert’s five rating scale)  และแบบสัมภาษณ์ (interview ) ใช้
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ใช้ค่าค่าความถี่ (frequency : f)  ค่าร้อยละ 

(percentage : %) ค่ามัชฌเลขคณิต  ( arithmetic mean :  μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ( Standard  Deviation : และ ผลการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่  4   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัย เรื่อง “การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. การด าเนินงานจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 2. แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง)  เมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย(บ้านยาง) ประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ได้แก่ ผู้บริหารงานด้านวิชาการ 
จ านวน 3 คน  ครู  จ านวน 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 13 คน  ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุก
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
จ าแนกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
(บ้านยาง) 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารฝุาย
วิชาการครู  รวม 13 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และต าแหน่งหน้าท่ีหลัก
ในโรงเรียน โดยหาความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา 
 

สถานภาพส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
(1)   ชาย                                 
(2)   หญิง 

 
3 
10 

 
23.08 
76.92 

รวม 13 100.00 

2.อาย ุ
(1)   น้อยกว่า30 ปี 
(2)   31-40 ปี 
(3)   41-50 ปี 
(4)   สูงกว่า 50 ปี 

 
3 
5 
0 
5 

 
23.08 
38.46 

0 
38.46 

รวม 13 100.00 

3.ระดับการศึกษา 
(1)   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(2)   ปริญญาโท 
 

 
9 
4 
 

 
69.23 
30.77 

 
รวม 13 100.00 

4.ต าแหน่งหน้าท่ี 
(1) ผู้บริหารฝุายวิชาการ 
(2) ครู 
 

 
3 
10 

 
23.08 
76.92 

รวม 13 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.92 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
และ 51 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จ านวนละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ต าแหน่งหน้าท่ี ครู มากท่ีสุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 79.62และรองลงมาคือผู้บริหารฝุายวิชาการ จ านวน 3คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 23.08ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.23และรองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย  

(บ้านยาง) 

ในการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้วน าค่าเฉล่ีย( )ท่ีได้ไป 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉล่ีย ( )ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) โดยภาพรวม 

         (N=13) 
ด้าน การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย     ระดับ 
1 คุณภาพเด็ก 4.13 0.17 มาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3.99 0.34 มาก 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 4.10 0.24 มาก 

รวม 4.07 0.25 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก  

( = 4.07,  = 0.25) เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่า การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านคุณภาพเด็ก 

( = 4.13,  = 0.17) ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ (  = 4.10,  = 0.24) ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการ ( = 3.99,  = 0.34) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งอยู่
ระหว่าง 0.17 – 0.34 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 เมื่อวิเคราะห์การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ในแต่ละด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในตารางท่ี 3-5  
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย     
ด้านท่ี 1 ด้านคุณภาพเด็ก 
                     (N=13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จากตาราง ท่ี 3 พบว่า การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านท่ี 1 คุณภาพเด็ก  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13,  = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจเพื่อให้เด็กสามารถ ควบคุม และ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.31,  = 0.63) รองลงมาคือ มีพัฒนาด้านร่างกาย

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ ( = 4.15 , = 0.56) 

พัฒนาด้านสังคม เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ( = 4.08 ,   = 0.49) 
พัฒนาการสติปัญญาเพื่อให้เด็กสามารถส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้มีค่ามัชฌิม

เลขคณิตน้อยท่ีสุด (  = 4.00 ,  = 0.71) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ซึ่งอยู่ระหว่าง  
0.49 – 0.71 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
 

 
 

ด้าน คุณภาพเด็ก     ระดับ 

1 พัฒนาด้านร่างกายเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตัวเอง
ได้ 

4.15 0.56 มาก 

2 พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจเพื่อให้เด็กสามารถ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

4.31 0.63 มาก 

3 พัฒนาด้านสังคม เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4.08 0.49 มาก 

4 พัฒนาการสติปัญญาเพื่อให้เด็กสามารถส่ือสาร 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้
ได้ 

4.00 0.71 มาก 

รวม 4.13 0.56 มาก 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านท่ี2
กระบวนการบริการและการจัดการ 

         (N=13) 

 
จากตารางท่ี 4 การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านท่ี2กระบวนการบริการและการ

จัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99,  = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  

และเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.31,  = 0.48) รองลงมาคือ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

(  = 4.15,  = 0.80 ) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ( = 4.00 ,  = 0.71) 

มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ( = 3.92,  = 0.86)มี

ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ( =3.85,  = 0.69) ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  

(  = 3.69,   = 0.75)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.86 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
 

ด้าน กระบวนการบริการและการจัดการ  ̅   ระดับ 

1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

3.92 0.86 มาก 

2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 4.15 0.80 มาก 
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
4.00 0.71 มาก 

4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

4.31 0.48 มาก 

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

3.69 0.75 มาก 

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 

3.85 0.69 มาก 

รวม 3.99 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติการนิเทศระดับปฐมวัย ด้านท่ี 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

         (N=13) 
ด้าน การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     ระดับ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

4.46 0.52 มาก 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

4.23 0.60 มาก 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

4.00 0.58 มาก 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

3.69 0.48 มาก 

รวม 4.10 0.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 5การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก

เป็นส าคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10,  = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ พบว่า จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับมาก (  = 4.46 ,   = 0.52) รองลงมาคือ 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และปฏิบัติอย่างมีความสุข (  = 4.23 ,  = 0.60) จัด

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย(   = 4.00 , = 0.58) และ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (  = 3.69,  = 0.48) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) อยู่
ระหว่าง 0.48 – 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
( Structured Interview) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) เป็นอย่างไร จากผู้เข้าร่วมสนทนา 



  68 

จ านวน 3 คน  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าบริหารงานวิชาการ และครู  ซึ่งสามารถวิเคราะห์
เป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
คุณภาพเด็กแนวทางการพัฒนา คือ  
 โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจสังคม สติปัญญาสมวัยและมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรก าหนด เด็กมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในช้ันต่อไป จัดให้มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น 
โครงการปฐมวัย เก่ง ดี มีความสุข โครงการส่งเสริมคุณธรรมอนุบาล โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและตามจุดเน้น จุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค 
4.0 เด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ โดยพัฒนาเด็กให้มี
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์การคิดผลิตภาพและการคิดรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ควรพัฒนาให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลง
มือกระท า ได้ปฏิบัติจริง และน าความรู้ไปสร้างสรรค์เป็นช้ินงาน 
กระบวนการบริหารและการจัดการแนวทางการพัฒนา  คือ  
 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา
โดยใช PDCA ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปญหาผลการจัดประสบการณการเรียนรู ศึกษาขอมูล
สารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสให ผู้เกี่ยวของทุกฝุายมีสวนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาร่วมกัน ก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปูาหมาย และกลยุทธ สงเสริมใหมีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนนเรียนรูผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน โดยหนึ่งห
องเรียนมีครู 1คน เนครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย และครูทุกคน
ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า20 ช่ัวโมงต่อปี ครูมีความรูความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตร มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบกา
รณในการออกแบบกิจกรรม มีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์พันธ ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง จัด
สภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอย่างปลอดภัยและพอเพียง ค านึงถึงความปลอดภัยของู้ เรียน มี
มุมเสริมประสบการณและส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ใหบริการดานส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอ 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวของทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปูาหมาย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภายในสถานศึกษาติดตามการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
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การประเมินตนเองประจ าป มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพรอมท้ังรายงานผลให
หน่วยงานตนสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ แนวทางการพัฒนา คือ 
 ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ 
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผ่าน
กิจวัตรประจ าวัน เด็กได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กได้คิด
ทดลองหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให เด็กได้
แสวงหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า เช่น กิจกรรมการสอน
แบบโครงการ (Project Approach) ท่ีเด็กได้เรียนรูจากประสบการณ์จริง แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส ได้ใช เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
ตามสภาพจริง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการวัยเยาว์ มีการใช้เครื่องมือประเมินท่ีหลากหลาย เช่น 
การสังเกต การบันทึก การใช้แบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ์ และผลงานของ
เด็ก น าผลการประเมินไปใช้ ท าวิจัยในช้ันเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด จัดวางของใช้ได้อย่างเป็นระเบียบ มีการจัดท าปูาย
นิเทศหน่วยการเรียนรู้ มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์ไม่นอยกวา 5 มุม มีการผลิตส่ือและ
น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้วิจัย ได้ท าการสังเคราะห์ แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 1.โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม 
สติปัญญา โดยส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ 
 2.โรงเรียนมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝุายมอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถ
และความถนัดเป็นหลักเพื่อให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ออกมาดีท่ีสุด ส่งเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยครูมีวามรู้ความสามารถ 

3) ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
4) ควรส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญตาม

แนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อทราบการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) และทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ผู้วิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้าน
ยาง) พบว่า การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และ
น้อยท่ีสุด คือด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งอยู่
ระหว่าง 0.17 – 0.34 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน สามารถจ าแนกเป็น
รายด้านได้ดังนี้  

1.1 ด้านคุณภาพเด็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า พัฒนาด้าน
อารมณ์ จิตใจเพื่อให้เด็กสามารถ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้อยู่ในระดับมาก  

1.2 ด้านกระบวนการบริการและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมาก 

1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิ
ศึกษาลัย (บ้านยาง) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้ให้แนวคิดจากการสัมภาษณ์จากผู้บริการและครูผู้สอน 
พบว่า  

2.1 ในด้านคุณภาพเด็ก ได้มีแนวทางการพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรม โครงการใน
การส่งเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม สติปัญญา
สมวัยและมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรก าหนด และผู้บริการและครูผู้สอนมีการจัดความพร้ อมใน
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การศึกษาให้มีความต่อเนื่องและน่าสนใจอยู่เสมอ อีกท้ังยังให้มีการจัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น โครงการปฐมวัย เก่ง ดี มีความสุข โครงการส่งเสริมคุณธรรม
อนุบาล โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัย และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 เพื่อท่ีจะท าให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาจากนวัตกรรมการเรียนรู้และสามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อไปได้ โดยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์การคิดผลิตภาพและการคิด
รับผิดชอบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยการลงมือท าและปฏิบัติจริงจากสถานการ
จริงได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้มีแนวทางการพัฒนาในเรื่องของ
ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน มีการด าเนินการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาโดยใช้ กระบวนการ PDCA เพื่อด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการผลการจัด
ประสบการณการเรียนรู เปิดโลกทัศน์ และให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา หรือแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จากก าหนดวิสัยทัศน    
พันธกิจ เปูาหมาย และกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัย ซึ่งมีการจ ากัดครู 1 คน ต่อ
ห้องเรียนและจบการศึกษาปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย และครูทุกคนได้รับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี และครูยังให้ความส าคัญกับความรูความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตร การจัดประสบการณและการประเมินและพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลให้เห็น
ถึงความสามารถในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยแต่ละคนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งก็จะส่งผลต่อการ
ประเมินคุณภาพของครูผู้สอนประจ าปีต่อต้นสังกัดได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมได้ 

2.3 ในด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้มีแนวทางการพัฒนาในเรื่องของ
ครูปฐมวัยทุกคนได้ท าแผนการจัดประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการท ากิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัยในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง จากการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นต้น ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ผ่านกิจกรรมท่ีท าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งครูผู้สอนก็ได้ฝึกเด็กปฐมวัยปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง มีการแนะน ากิจกรรมเป็นขั้นตอน และท าให้เด็กปฐมวัยได้รู้ จักคิด วิเคราะห์ 
ประมวลผลจากการทดลองหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกท้ังครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของ
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เด็กปฐมวัย เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ค้นหาค าตอบจากการปฏิบัติกิจกรรม หรือจากแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ครูผู้สอนได้ให้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งก็ส่งผลให้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ค้นหาค าตอบด้วยตนเองและ
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาเองได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความเคยชินให้กับเด็กปฐมวัยได้รับรู้ถึง
เหตุการณ์ต่างๆในการเรียนรู้ที่จะเกิดสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  
 ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สามารถสรุปได้ คือ 1) โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กปฐมวัยมี
ความพร้อมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นต้น โดยส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ 2) โรงเรียนมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝุายมอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความสามารถและความถนัดเป็นหลัก เพื่อให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ออกมาดีท่ีสุด ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครูมีความรูความสามารถ และ 3) ครูปฐมวัยทุกคนจัดท า
แผนการจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เด็กปฐมวัยได้เรียนรูจากประสบการณจริงนอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน
เอื้อต่อการเรียนรูในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิเคราะห์จาก
การศึกษามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการศึกษาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้าน
ยาง) ท าให้การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีก าหนดไว้ว่าการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องมาจากการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมศึกษาของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) สถานศึกษา 
ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาได้ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านการบริหาร
จัดการและระบบการจัดการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองท่ัวถึง การ
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยด้านความ
เข้าใจเรื่อง ปรัชญา จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย อีก
ท้ังยังมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอน
มีการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้มีการน าแนวทางและขอบข่าย
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การด าเนินงาน โดยมีการน าแนวคิดของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการ
บริหารและจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อให้โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ส่งผลท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย เด็กได้มีการพัฒนาและส่งเสริมในการเรียนรู้ท่ีดี อีกท้ังยังท าให้เด็กปฐมวัยได้มีการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับเด็กปฐมวัยได้ดีอีกด้วย โรงเรียนจึงได้มีการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมตามหลัก สูตรการ จัดการศึกษาปฐมวั ยให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีว่าด้วยหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้านท่ีส าคัญดังนี้ 

1.1 ด้านคุณภาพเด็ก โดยมีความเห็นว่า ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์ สังคม และจิตใจในการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กปฐมวัย หรือ การ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามโรงเรียนก าหนดไว้ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการ
พัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัว
บ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อน าไปท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยัง
คงไว้ ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกท้ัง     
วรนาท รักสกุลไทย ยังได้กล่าวถึง หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยว่ามี 
ความส าคัญยิ่งเพราะเป็นระยะท่ีส าคัญของการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน การจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กระดับปฐมวัย ควรมีหลักคือให้ความสนใจ รับฟังส่ิงท่ีพวกเด็กๆคิด รู้สึก 
และให้ความสนใจการเรียนต้องมีการพูดคุย การฟัง การแลกเปล่ียนและให้การช่วยเหลือเด็ก พัฒนา 
ความสามารถเป็นรายบุคคล การมีส่วนร่วมและให้อิสระทางความคิดระลึกไว้เสมอบุคคลแต่ละคนมี
ทางเลือกประสบการณ์ ความรู้  ความสนใจและความต้องการแตกต่างกันใช้หลักการเป็น
ประชาธิปไตย กระบวนการสอน ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีและมีทางเลือก เป็นการออกแบบกิจกรรมให้
มีความหลากหลายตามหลักสูตรของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยให้มีความเหมาะสมทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุ๊กตา สิมาเลาเต่า ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พัฒนาการเด็ก
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ปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ พัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ
มาก 

1.2 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยมีความเห็นว่า ครูผู้สอนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ เนื่องจากในการด าเนินการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมกับช่วงวัยจะสามารถท าให้เด็กปฐมวัยมีการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน เด็กปฐมวัยจะมีการปฏิบัติตามได้
อย่างมีความสุข ซึ่งหากมีการน าส่ือท่ีหลากหลายมาประกอบการจัดประสบการณ์ในเรียนเรียนรู้ เด็ก
ปฐมวัยก็จะมีพัฒนาการตามช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามครูผู้สอนก็ต้องค านึงถึงความ 
ปลอดภัย และเหมาะสมของเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกัน ซึ่ง คะนึง สายแก้ว กล่าวถึง หลักส าคัญในการจัด
สภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปูาหมายในการพัฒนาเด็ก ความเป็น
ระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิด ความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและมีความสุข คือ 1) มีท่ีแสดงผล
งานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นปูาย หรือท่ีแขวนผลงาน 2) มีท่ีเก็บแฟูมผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็น
กล่องหรือจัดใส่แฟูมรายบุคคล 3) มีท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 4) 
มีท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน และ 5) มีปูายนิเทศตามหน่วย
การสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ เป็นต้น ในการจัดพื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ กรมวิชาการ ก็ได้มี
การเสนอว่า การจัดพื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ
สภาพของห้องเรียน จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ ห่างจากมุม
หนังสือ  มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ เป็นต้น ท่ีส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุม 
เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรีมักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน 
เพื่อให้โอกาสเด็กเล่นอย่างเสรี ประมาณวันละ 60 นาที ผู้สอนควรค านึงถึงในห้องเรียนควรมีมุมเล่น
อย่างน้อย 3-4 มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุมบ้างตามความ
สนใจของเด็ก ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น ควรเปิดโอกาสให้
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของอยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น และ ควร
เสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บอุปกรณ์ ทุกอย่างเข้าท่ี
ให้เรียบร้อย ซึ่งก็เป็นการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในช่วงนี้ได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาเรีย นิโคลไลโด (Maril Nicolaidou) ได้ศึกษาการประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในไซปรัสโดยการน าสมมุติฐานทางทฤษฎีสามข้อ ได้แก่ การปรับตัวต่อการปรับปรุงโรงเรียนการมีส่วน
ร่วมในระดับโรงเรียนช่วยให้การสนับสนุนจากส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญและการสนับสนุนและการมุ่งเน้น
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนโดยใช้แนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของครู ผู้น าโรงเรียน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นซึ่งน าไปสู่ 
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การปรับปรุงพัฒนาและการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียน1.3 ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ โดยมีความเห็นว่า ครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามความต้องการของเขาอยู่
ตลอดเวลา ครูผู้สอนจึงมีการจัดสรรกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ให้
เกิดอยู่เสมอ จากการจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพราะจะท าให้เด็กปฐมวัยมีการรับรู้และเข้าใจ
ได้ง่าย จากประสบการณ์จริงและทดลองท า พร้อมการเห็นและได้สัมผัสสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงได้ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้อธิบายว่า การจัดกิจกรรมก็ควรท่ีจะมีความสมดุล
ระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็น
รายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมท่ีเด็กเป็น ผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้
ก าลังและไม่ใช้ก าลัง มีการจัดให้ครบทุกประเภท ท้ังนี้กิจกรรมท่ีต้องออกก าลังกายก็อาจจะจัดสลับกับ
กิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพื่อเด็กปฐมวัยจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไป ท าให้การบริหารและการ
จัดการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นก็ยังเป็นส่ิงส าคัญ เพราะจะท าให้เด็กมีพัฒนาการท่ี
ดีได้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา บุญพามี ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งท าให้เห็นถึงด้านการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการหัวหน้าศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมี
การจัดการเรียนรู้และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิ
ศึกษาลัย (บ้านยาง) จากการศึกษาการด าเนินงานของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้เห็นถึง
การน าแนวคิดของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ และ
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนได้ก าหนดหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด ซึ่งก็ส่งผลถึงผลการปฏิบัติงานในการจัดการเรียน
การสอนท้ังในและนอกห้องเรียน และผู้วิจัยได้น าประเด็นท่ีส าคัญแนวทางในพัฒนาการด าเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) มาอภิปรายและมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ -
จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นต้น โดยส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ เนื่องจากโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) มีการจัดกิจกรรมทางการเรียนท่ีเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด 
เนื่องด้วยผู้บริการและครูผู้สอนมีการจัดความพร้อมในการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและน่าสนใจอยู่
เสมอ อีกท้ังยังให้มีการจัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น 
โครงการปฐมวัย เก่ง ดี มีความสุข โครงการส่งเสริมคุณธรรมอนุบาล โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็สร้างจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์
ของเด็กปฐมวัย และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 เพื่อท่ีจะท าให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรมการเรียนรู้และสามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา บุญพามี ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเน้นการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนจากสุขนิสัยสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้แลพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 โรงเรียนมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝุายมอบหมายงาน โดยค านึงถึง
ความสามารถและความถนัดเป็นหลัก เพื่อให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ออกมากท่ีสุด ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครูมีความรูความสามารถ เนื่องด้วยผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ได้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน มีการ
ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ กระบวนการ PDCA เพื่อด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในการผลการจัดประสบการณการเรียนรูให้มีคุณภาพ จากก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปูาหมาย 
และกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นหลัก โดยผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีการจ ากัดครู 1 คน ต่อห้องเรียนและจบการศึกษา
ปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย และครูทุกคนได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อ
ปี และครูยังให้ความส าคัญกับความรูความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร การจัด
ประสบการณและการประเมินและพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลให้เห็นถึงความสามารถในการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัยแต่ละคนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งผลต่อการประเมินคุณภาพของครูผู้สอน
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ประจ าปีต่อต้นสังกัดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคิม จิรจตุรพรกุล ได้ท าการ
วิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
ส าหรับสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กนั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการบริหาร
ศูนย์เด็กเล็กออกแบบหลักสูตร การจัดประสบการณและการประเมินและพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนการสอนของเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โชติ แย้มแสง ได้ท าการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการส่วนมากใช้หลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตารางสอนเป็นการจัดตารางกิจกรรมพัฒนาเด็ก 4 ด้าน ด้านกิจการ
นักเรียน เน้นกิจกรรมฝึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ด้านบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

2.3 ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณท่ีเน้นเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญตาม
แนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เด็กปฐมวัยได้เรียนรูจากประสบการณจริง
นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรูในแต่ละหน่วยการเรียนรู เนื่องจากโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน
กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มาตรการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ซึ่งการ
บริหารจัดการหลักสูตรทางเรียนเรียนได้มีคุณภาพ ก็ส่งผลต่อครูผู้สอนท่ีน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
เด็กปฐมก็สามารถท าให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและมีการเรียนรู้สมวัยตามช่วงอายุได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ ได้ท าการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมี
การจัดประสบการณ์ กิจกรรมในผลผลิตของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด มีการก าหนดนโยบาย
และแผนท่ีจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ท่ีชัดเจน และการประเมินพัฒนาการแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
พัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ส่งผล
ท าให้เด็กมีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคิม จิรจตุรพรกุล ได้ท าการวิจัย 
เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดาวต้องร่วมกันจัดสภาพแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกอาคารให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีระบบปูองกันภัย หรือระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน ครูผู้ดูแลเด็กต้องมี
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จ านวนเพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนเด็กและต้องได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ให้เพิ่มมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา บุญพามี ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครู
ผู้ดูแลและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยทั่วไป 

1. ด้านคุณภาพเด็ก ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยครูผู้สอนควรมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการมารกปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนควรมีให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน หรือภายในสถานท่ีเด็กอาศัย
อยู่ ให้มีส่ือทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสีสัน เน้นภาพเพื่อพัฒนากรด้านความจ าและการรับรู้ 
โดยให้เข้าใจถึงการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ และเน้นความปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัยด้วย 

3. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครูผู้สอนควรน าเสนอแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน การท ากิจกรรมและทดลองจากสถานท่ีจริง การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของตนเองและฝึกการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสมดุล
ทางการเรียนได้เต็มศักยภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง) เปรียบเทียบกับการด าเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอื่นร่วม
ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลายหลายในการวิจัยต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย 
(บ้านยาง) โดยให้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( In-depth interview) การจัดกลุ่มสนทนา 
(Focus group discussion) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียน จากผล
การศึกษาทางผลสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงการด าเนินการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีความเห็นท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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รายการอ้า งอิง 
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บริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ,(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 
2560). 

ราศี  ทองสวัสด์ิ, ขอบข่ายของหลักการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา , คู่มือการอบรมเลี้ยง ดูเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการคุรุสภา, 2555). 

วรนาท รักสกุลไทย, หน่วยท่ี 6 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย. ในประมวล
สาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-6,(นนทบุรี: สุโขทัยธรรมมาธิ
ราช, 2558). 

ศตพร ทับธนะ, จรัส อติวิทยาภรณ์ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  ,ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง 
)วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ,2556(. 

สุภาภรณ์ บัณฑิตย์, เรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558). 

สุริยา คงมั่น, การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559). 

สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  )กรุงเทพฯ :วัฒนาพานิช,2552(. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางคู่มอืการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ”
(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2561). 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ,ส านักนายกรัฐมนตรี, แผนการศึกษาแหง่ชาต:ิฉบบัสรปุ 
)กรุงเทพ :โรงพิมพ์การศาสนา,2551). 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  )กรุงเทพฯ: ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555). 



  82 

 

ส านกังานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, “เอกสารประกอบการสมัมนา ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน เรือ่งพัฒนาการการจัดการศึกษาปฐมวัย” (กรุงเทพฯ  :โรงพิมพค์ุรสุภา , 2556). 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ,มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
กรุงเทพ: บริษัท พริกหวานกราฟฟคิ จ ากัด, 2562. 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ,การศึกษาปฐมวัยศูนย์บริการสื่อ 
           และสิ่งพิมพ์กราฟฟคิไซท์,2561. 
อังคณา บุญพาม,ี “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการด าเนินงานตามมาตรฐาน การศึกษา 
           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัราชบุร”ี (วิทยานิพนธ ์  
           ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
            มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบ ารุง 
อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ดร.มาลัย ทองสิมา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3. นายเอศรา  แสนกันค า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามง่าม  (คงทองอนุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
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ภาคผนวก ข  

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย (Content Validity) 
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ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจัย (Content Validity) 

 
ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า  
IOC 

แปลผล 

1 2 3 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 1.ด้านคุณภาพเด็ก      

1 พัฒนาด้านร่างกายเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

2 พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจเพ่ือให้เด็กสามารถ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

3 พัฒนาด้านสังคม เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

4 พัฒนาการสติปัญญาเพ่ือให้เด็กสามารถสื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

 2 .กระบวนการบริหารและการจัดการ       

5 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

6 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

7 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

8 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

9 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

+1 0 +1 0.67 ผ่าน 

10 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม    

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

 3.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

11 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     

+1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
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ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า  
IOC 

แปลผล 

1 2 3 

12 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

+1 +1 +1 ผ่าน 1.00 

13 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

+1 +1 0 ผ่าน 0.67 

14 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     

+1 +1 +1 ผ่าน 1.00 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย  

และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
1. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง       อ. ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
2. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล    อ. ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
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ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 4.37 .669 30 

a2 4.07 .691 30 

a3 4.10 .759 30 

a4 4.00 .643 30 

a5 4.27 .640 30 

a6 4.20 .664 30 

a7 4.17 .699 30 

a8 4.20 .714 30 

a9 4.10 .712 30 

a10 4.10 .662 30 

a11 4.33 .661 30 

a12 4.33 .661 30 

a13 4.10 .662 30 

a14 4.10 .712 30 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.941 14 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

58.43 51.909 7.205 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

a1 54.07 44.961 .725 .937 

a2 54.37 45.068 .685 .938 

a3 54.33 44.023 .726 .937 

a4 54.43 45.978 .632 .939 

a5 54.17 45.454 .701 .938 

a6 54.23 45.220 .699 .938 

a7 54.27 46.409 .526 .942 

a8 54.23 44.599 .713 .937 

a9 54.33 43.264 .869 .933 

a10 54.33 45.195 .705 .937 

a11 54.10 45.679 .648 .939 

a12 54.10 44.921 .740 .936 

a13 54.33 45.264 .697 .938 

a14 54.33 43.402 .853 .933 



  96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ   

เคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง        หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 

สถานภาพส่วนตัว 

1.เพศ 

(1)   ชาย                                 

(2)    หญิง 

2.อาย ุ

(1)2  น้อยกว่า30 ปี 

(2)    31-40 ปี 

(3)    41-50 ปี 

(4)    สูงกว่า 50 ปี 

3.ระดับการศึกษา 

     (   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

     (   ปริญญาโท 

4.ต าแหน่งหน้าท่ี 

(1)   ผู้บริหารฝุายวิชาการ 

(2)   ครู 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพียง ช่องเดียวในแต่ละ

ข้อ โดยมีระดับคะแนนและความหมายดังต่อไปน้ี 

  5 หมายถึง  การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับมากที่สุด  
4 หมายถึง  การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ 

 

การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

 

คุณภาพเด็ก 
1 พัฒนาด้านร่างกายเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ 

     (  )05 

2 พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจเพ่ือให้เด็กสามารถ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     (  )06 

3 พัฒนาด้านสังคม เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

     (  )07 

4 พัฒนาการสติปัญญาเพ่ือให้เด็กสามารถสื่อสาร มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

     (  )08 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
5 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถ่ิน 

     (  )09 

6 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      (  )10 

7 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์      (  )11 

8 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

     (  )12 

9 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

      

10 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วม    
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ข้อ 

 

การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

11 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ     

     (  )13 

12 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข   

     (  )14 

13 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย   

     (  )15 

14 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ     

     (  )13 
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ตอนที่ 3 โปรดเขียนแนวทางการพฒันาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1 .แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย )บ้าน

ยาง) ด้านที่ 1 คุณภาพเด็ก 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

2.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย )บ้านยาง) ด้านที่ 2 

การบริหารและการจัดการ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

3. .แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย )บ้านยาง (ด้านที่ 3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... . 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  หอมกรุ่น 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558    ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   

        คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย   
        มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
พ.ศ. 2559    ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
                 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 18/1 ม.1 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง จ. นครปฐม   
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