รายงานการวิจยั
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปน
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจังและตอเนื่อง และ
ไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คือ
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณอยางเปนองครวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยง
ดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตาม
ศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุก
คนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ โดยมีวิสัยทัศน คือมุงพัฒนาเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และ
สํานึกความเปนไทยโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอแม ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเด็ก
งานวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล
1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการจําเปนในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดพะเยา และเพื่อเปรียบเทียบความตองการจะเปนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ของ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ซึ่งขอคนพบจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา หนวยงานทางการศึกษา และผูที่สนใจ ในการนําขอมูลสารสนเทศดานสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ไปใชสําหรับวางแผน
และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและลําดับความสําคัญไดตามความจําเปน
สูงสุด
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กันยายน 2561

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
จําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
พะเยา 2) เปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และ
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอน
ระดับปฐมวัย จากโรงเรียนในจังหวัดพะเยา จํานวน 236 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอรท วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คาสถิติทดสอบที เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) คาสถิติ
Mann-Whitney U-test แบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน และสถิติ Kruskal Wallis แบบกลุมตัวอยาง
k กลุมที่เปนอิสระตอกัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จําแนกตามประเด็นหลักพบวา สภาพปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุก
ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ มีสภาพที่คาดหวังอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ รองลงมาคือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย และมีสภาพปญหาในทุกดาน
เนื่องจากสภาพที่คาดหวังมีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพปจจุบันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย คือ 1) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 2) ดานความสัมพันธและ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4)
ดานการนิเทศภายใน 5) ดานการประเมินผลพัฒนาการ 6) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 7)
ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ
2. ความตองการจําเปนในการดําเนินการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
พบวารายการที่มีความตองการจําเปน มากที่สุด คือ ผูบริหารและครูปฐมวัยรวมกันวิเคราะหและจัดทํา
หลักสูตรการศึกษา 2) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวารายการที่มีความตองการจําเปน
มากที่สุด คือ ครูปฐมวัยนําเทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู 3) ดานสื่อและ
แหลงเรียนรู พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ สื่อมีความเพียงพอกับความตองการของเด็ก
ปฐมวัย 4) ดานการประเมินผลพัฒนาการ พบวารายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ครูปฐมวัยนํา
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) ดานการนิเทศภายใน

ค
พบวารายการที่มีความตองการมากที่สุด คือ มีเครื่องมือที่ใชในการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 6) ดานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 7) ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดคือ ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และ
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย พบวามีความตองการจําเปนไมแตกตางกันทุกดาน
3. ขอเสนอแนะอื่นๆ สรุปไดดังนี้
1) ดานสื่อและแหลงเรียนรู ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสื่อ/สนามเด็กเลน เครื่องเลน
สนามและสื่อพัฒนาดานภาษา ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหนึ่งวันในโรงเรียน การผลิตสื่อ ใหกับ
ครูกอนเปดภาคเรียน และควรมีการสนับสนุนสื่อใหมๆ เพื่อนํามาใชกับเด็กไดจริงๆ เนนการพัฒนาเด็กระดับ
ปฐมวัย และควรมีการจัดอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อปฐมวัยใหกับครูที่จบไมตรงเอก
2) ดานหลักสูตรและการนําไปใช ครูควรไดรับการพัฒนาและมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรอยางถองแท การนําหลักสูตรปฐมวัย ป 2560 ไปใชในโรงเรียน ควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจและนําไป
ประยุกตใชกับหลักสูตรเกา นําไปบูรณาการหลักสูตร เนนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ที่เปน
กระบวนการคิด จัดหาสื่อใหมๆ จากอินเทอรเน็ต หรือ ยูทูป ใหมๆ นํามาใช
3) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบการจัดประสบการณที่เนน
กระบวนการคิด โดยมีแบบฝก เครื่องมือวัด สวนกลาง มีแบบสรุปการประเมินผลพัฒนาการที่ชัดเจน เปน
แนวทางเดียวกัน
4) ควรมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทําและปฏิบัติกิจกรรมและงานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีอบรม ประชุม โรงเรียนเอกชนมักไดรบั โอกาสนอย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและขาดแคลน
บุคลากร รวมถึงบุคลากรเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความยั่งยืน
5) ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหกับผูปกครอง
เนื่องจากผูปกครองนักเรียน มีแนวคิดเรงอาน เรงเขียน และแขงขันกันเอง มากกวาเนนการพัฒนาการของเด็ก
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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บทที่ 4

บทที่ 5

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล1-3)
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การศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ดานการนิเทศภายใน
สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปนในการดําเนินงานจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การทุมสรรพกําลังใหกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเปนภารกิจอันสําคัญยิ่งของสังคมมนุษย เพราะ
พัฒนาการทุกดานในชวง 5 ขวบปแรกของชีวิตหรือวัยกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มักเรียกกันวา
“ชวงปฐมวัย” คือ “โอกาสทอง” ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษยแตละคนและสงผลตอ
อนาคตของสังคม อีกทั้งยังไดรับการพิสูจนจากนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลอยาง ศ.ดร.เจมส เจ เฮคแมน วา
“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนที่คุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยคืน
ผลตอบแทนกลับมาในอนาคตมากถึง 7 เทา” ( พัชรา เอี่ยมกิจการ, 2557: 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากสมองของเด็กไดรับการสรางและพัฒนาอยางรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในชวง
นี้จะเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งถาเราปลอยใหเวลาอันมีคานี้ผานไปโดย
เปลาประโยชน ก็จะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได เพราะการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของมนุษยจะเกิดขึ้น
อยางเต็มที่ในชวงปฐมวัยเทานั้น เด็กปฐมวัยที่ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ
ความฉลาดทางดานสติปญญา และความฉลาดทางดานอารมณ สูงขึ้นกวาปกติ และนําไปสูการมีโอกาสในการ
เรียนรูตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนแรงงานที่มีคุณภาพมีรายไดสูง สงผลใหอัตราการกอคดีหรือสรางปญหา
สังคมลดนอยลงดวย
จากความสําคัญของเด็กปฐมวัยดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายใหมีการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยอยางจริงจังและตอเนื่อง และไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ใหสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนด
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คือ การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณอยางเปนองค
รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของ
เด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอื้ออาทร
และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคา
ตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยมีวิสัยทัศน คือมุงพัฒนาเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ไดรับการจัดประสบการณ การเรียนรู
อยางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปน
คนดี มีวินัย และสํานึกความเปนไทยโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอแม ครอบครัว ชุมชนและทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2)
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและใหการเด็ก
ศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ตามวัยและตาม
ความสามารถของแตละบุคคล เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ
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ประสบผลสําเร็จตามปรัชญาและวิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
พะเยา ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถนํามาเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในจังหวัดพะเยาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
คําถามการวิจัย
1. สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยาเปนอยางไร
2. ความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และประสบการณในการ
ทํางานดานการศึกษาปฐมวัยแตกตางกันหรือไม อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด
สาขาวิชาที่จบ และประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย ในสถานศึกษาที่เปดสอน
ระดับอนุบาล 1-3 ในจังหวัดพะเยา จํานวน 242 แหง
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในแบบสอบถามประกอบดวย 7 ดาน คือ 1) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่
เนนกระบวนการคิด 2) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 3) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 4) ดานการ
ประเมินพัฒนาการ 5) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6) ดานการนิเทศภายใน 7) ดาน
ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
นิยามศัพทเฉพาะ
สภาพปจจุบันการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) หมายถึง สภาพการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ที่เปนภาระงานปกติ อยูในสภาพที่เปนปจจุบันของ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา
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สภาพปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) หมายถึง การ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชสถิติ
ทดสอบ t-test
ความตองการจําเปนการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) หมายถึง ความ
แตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
โดยการศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนแตละประเด็น จากนั้นนําความตองการจําเปนมาจัดเรียงลําดับ
ตั้งแตความสําคัญมากไปหานอย
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา หมายถึง หนวยงานทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดพะเยา
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยเปนประโยชนตอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการนําขอมูลสารสนเทศดานสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ไปใช
สําหรับวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของสําหรับนํามาใชใหเปนประโยชนตอไป
2. ผลการวิจัยเปนประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ในการใชขอมูลในการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป
2. ผลการวิจัยเปนประโยชนสําหรับนักวิจัยอื่นๆ ที่จะใชขอมูลในการทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามประเด็นดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป
5. การประเมินความตองการจําเปน
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ขอ11) เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ที่มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดพะเยา
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา ในปการศึกษา
2560 มีสถานศึกษาจํานวน 478 แหง มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, 2561 : 8)
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 242 แหง
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 21 แหง
3. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จํานวน 3 แหง
4. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จํานวน 9 แหง
5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 9 แหง
6. สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน 2 แหง
7. โรงเรียนเทศบาล
จํานวน 15
แหง
8. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
จํานวน 1 แหง
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จํานวน 9 แหง
10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 166 แหง
11. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี
จํานวน 1 แหง
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.
2558-2564 นโยบายรัฐบาล(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.
2560-2579) เปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (แนวทาง
ของปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 29 แผน) จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาการ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาคยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อํานาจหนาที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา, 2561 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร)
วิสัยทัศน
“ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใตวิธีลานนา ดํารงชีวิตอยูในโลก
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริม สนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
คานิยมหลัก
P-STRONG
P= Phayao Provincial Education Office
: สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
S=Sevice Mind
: จิตมุงบริการ
T=Team
: การทํางานเปนทีม
R=Responsibility
: ความรับผิดชอบ
O=Ongoing
: ไมหยุดยั้ง
N= Network
: เครือขายความรวมมือ
G=Goal
: เปาหมาย
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“สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรมีจิตมุงบริการ ทํางานเปนทีม มี
ความรับผิดชอบ มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสูเปาหมายอยางไม
หยุดยั้ง”
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดเปาประสงครวม
1. รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู
3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
สําหรับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ปการศึกษา
2561 มีทั้งหมดจํานวน 242 แหง โดยแยกเปนดังนี้ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, 2561 : 14)
1. สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวน 16 โรงเรียน
2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวน 85 โรงเรียน
3. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จํานวน 122 โรงเรียน
4. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 18 โรงเรียน
5. สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จํานวน 1 โรงเรียน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ความหมายของการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไวดังนี้
กูด (Good, 1973:200 อางใน จิตรา วิเชียร, 2551 : 11) กลาววา การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง
โครงการหรือหลักสูตรที่จัดสําหรับเด็กในโรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลหรือชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 1) กลาววา การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
6 ขวบแรก เปนการจัดการศึกษาเพื่อการดูแลและสรางเสริมเด็กใหพัฒนาเต็มศักยภาพดวยการเรียนรูที่ถูกตอง
ชัดแจง ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนจึงมุงจําเพราะไปที่การพัฒนาเด็กโดยการจัดการเรียนการสอนให
ตรงระดับพัฒนาการตามวัยและสงเสริมพัฒนาการแบบองครวม ใหตรงกับความตองการและความสนใจ สราง
ความพรอมใหเด็กเปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีพุทธิปญญา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 2) กลาวไววา
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บริบูรณ อยางเปนองครวมบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็ม
ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจ
ของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
มัทนา ฉวนพยัคฆ ( 2558 : 23) ไดกลาวถึงแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยไว 4 ประเด็นดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตัวมนุษย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา จะมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน ไปพรอมกันทุกดาน เด็กแตละคนจะ
เติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกตางกันตามวัย โดยที่พัฒนาการของเด็กปฐมวัยบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอยางตอเนื่องในแตละวัย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิไปจนอายุ 5 ป
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู การเรียนรูของมนุษยมีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดย
เด็กจะเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนรูจะเปนไปไดดีถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ได
เคลื่อนไหว มีโอกาสคิดริเริ่มตามความตองการและความสนใจขอบตนเอง รวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ
อบอุนและปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการ
เรียนรูของเด็ก และควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแตละคน
3. แนวคิดเกี่ยวกับของเลนเด็ก การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตของเด็กทุกคน เด็กจะรูสึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหา และคนพบดวยตนเอง การ
เลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จาก
การเลน เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางการ ไดใชประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณ
และแสดงออกถึงความรูสึกของตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอื่น การเลนจึงเปนกิจกรรมที่เด็กจะสราง
ประสบการณการเรียนรูสิ่งแวดลอมสรางความสัมพันธและอยูรวมกับผูอื่นกับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น จึงถือวา
การเลนเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก
4. จากแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู หรือ
แวดลอมตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนแตกตางกันไป ผูสอนตองเขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและสังคมที่
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แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตละคน ผู สอนควรตอง
เรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนา เกิดการเรียนรูและ
สามารถอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนเองไดอยางราบรื่นและมีความสุข
องคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
มัทนา ฉวนพยัคฆ ( 2558 : 26) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ไดกําหนดไววามี 6 องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม
ในการศึกษาทุกระดับสิ่งสําคัญที่จะทําใหการศึกษาดําเนินไปสูจุดมุงหมายปลายทางได ก็คือ หลักสูตร
ซึ่งหลักสูตรจะตองกําหนดขอกําหนดวาผูเรียนจะเรียนอะไร เรียนเพื่ออะไร หลักสูตรจึงเปรียบไดกับมรรควิธีที่
จะนําความมุงหมายไปสูความสําเร็จ ซึ่งการสรางหลักสูตรที่เหมาะสม ตองทําการศึกษาและทําความเขาใจแนว
การจัดประสบการณ ตารางกิจกรรมประจําวัน เปนการจัดประสบการณ การนําแผนการจัดประสบการณมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจะตองอยูในสภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดอยูในที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น
ผอนคลาย ไมเครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัย ใหเด็กมีโอกาสเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และโลกที่เด็กอยู รวมทั้งพัฒนาการอยูรวมกับคนอื่นใน
สังคม ดังนั้น สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึงเปนเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณคาสําหรับเด็กแต
ละคน และสะทอนใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษากับเด็ก
ปฐมวัย
3. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ควรจัดใหครบทั้ง 6 กิจกรรมในแตละวัน
โดยทําเปนตารางกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
3.1 กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตาม
ความสนใจ และความตองการของเด็ก เชน มุมบาน มุมหมด มุมบล็อก มุมหนังสือ เด็กอาจจะเลนเปน
รายบุคคล หรือเลนเปนกลุมก็ได
3.2 กิจกรรมความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กๆ ไดถายทอดความรูสึกจินตนาการผาน
ทางศิลปะ เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควาทดลอง เปนการผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน ความ
คับของใจและความกาวราวลง นอกจากนี้ กิจกรรมสรางสรรคยังใหความสนุก ความสุขและความพอใจแกเด็ก
และมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กเปนอยางมาก
3.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานรางการาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยมรสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก
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ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งๆตางๆ รอบตัวเด็ก มุงใหเด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา เนนใหเด็กได
พัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุม
3.4 กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กไดวิ่งเลน ปน ปาน และ
รวมถึงการละเลนพื้นบานดวย เชน มอญซอนผา วิ่งเปยว งูกินหาง เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ชวยพัฒนาการ
กลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กของเด็กไดดี
3.5 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่เด็กไดเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย มี
ทั้งเคลื่อนไหวอยูกับที่และเคลื่อนที่ ซึ่งมีความจําเปนและความสําคัญยิ่งตอเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่สามารถ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกดาน ไมวาทางดานรางกาย อารมณ ความรูสึกนึกคิด สังคม สติปญญาและ
จินตนาการ
3.6 เกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา การแกปญหาเฉพาะ
หนา การคิดวิเคราะหของเด็กโดยผานการเลนเกม เชน เกมจับคู เกมล็อตโต เกมเรียงลําดับ เปนตน ซึ่งอาจจะ
เลนคนเดียวหรือเปนกลุมก็ได
4. การบูรณาการเรียนรู
การบูรณาการเปนการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเขาเปนสวนประกอบที่สมบูรณ ซึ่งเกิดจาการ
ประสานความคิดรวมกันใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุด บูรณาการเปนสวนสําคัญของการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการที่
มนุษยไดรับขอมูลในรูปแบบตางๆ การเรียนการสอนแบบใหมจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน คิดเชิงบูรณาการ
โดยใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน เปนลักษณะการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ไดมีโอกาสพูด แสดงทัศนคติ ความรูเดิม ประสบการณที่ตนมีตองการถายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู จากการ
ฟงผูอื่น รับขอมูลที่หลากหลาย โดยผานกระบวนการสังเกต การวิเคราะห การทดลอง การแสดงความคิดเห็น
มีการเปรียบเทียบเพื่อใหผูเรียนรูเกิดการทบทวนซ้ําไปกับความรูที่ตนมีอยู จนเกิดเปนความเขาใจอยางแทจริง
ถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น กลายเปนความรูใหมที่นําไปใชประยุกต ซึ่งผูสอนจะทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู
5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
การประเมินพัฒนาการของเด็กระดับระดับปฐมวัย หมายถึง การประเมินวาเด็กมีความพรอมทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเพียงใด โดยการประเมินจะมีลักษณะแตกตางจากการประเมินใน
ระดับอื่นๆ ซึ่งจะไมสามารถใชในการสอบขอเขียนได แตควรอาศัยการสังเกต สัมภาษณ จดบันทึกพฤติกรรม
ตางๆ ของเด็ก เพื่อใหเห็นภาพพจนของพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ ซึ่งการประเมินผลเด็กตองประเมินทุก
ดาน ไมควรแยกประเมินเฉพาะดานใดดานหนึ่ง วิธีการประเมินผลตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของเรื่องที่จะ
ประเมิน ใชเกณฑมาตรฐานหรือใชเครื่องมือที่มีความยากงาย ระดับเดียวกันกับเด็กวัยเดียวกัน นําขอมูลที่ได
จากการประเมินผลมาใชในการทําความเขาใจเด็กแตละคน ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กหลักจากการประเมินหลายๆ ครั้งแลว แจงผลการประเมินและสรุปใหเด็ก
ผูปกครอง ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับเด็กไดทราบ เพื่อมีสวนรวมในการรับรูการพัฒนาของเด็ก
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6. ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผูสอน พอแม
หรือผูปกครองของเด็กจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ตองรับ
และรวมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเปนหุนสวนที่จะตองชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน
ดังนั้น ผูสอนจึงมิใชจะและเปลี่ยนความรูกับพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเทานั้น แตจะตอง
ใหพอแมหรือผูปกครองมีสวนรวมในพัฒนาการดวย ดังนั้นนอกจากครูจะเปนผูวางแผนหลักสูตร และจัด
ประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยแลว ผูที่จะมีสวนชวยใหจุดมุงหมายของหลักสูตรบรรลุตาม
เจตนารมณ ก็คือ พอแมหรือผูปกครองของเด็กในโรงเรียนนั่นเอง การสรางความสัมพันธระหวางบานและ
โรงเรียนเปนการกระตุนใหพอแมผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการใหการศึกษาแกเด็กมากยิ่งขึ้น และทําให
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560 ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเนื้อหาในหลักสูตรฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ไวดงั นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 2)
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บริบูรณ อยางเปนองครวมบนพื้นฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนให
เต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงพัฒนาเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่องไดรับการจัดประสบการณอยางเรียนรูอยางมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และ
สํานึกความเปนไทย โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอแม ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเด็ก
หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับ
ผูสอน เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัยเพื่อให
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เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางเปนองครวมมีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ไดลงมือกระทําในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูเหมาะสมกับวัย และมีการพักผอนเพียงพอ
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนคนดี มีวินัยและมีความสุข
5. สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็กระหวางสถานศึกษากับพอแม
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป
หลักสูตการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยง
ดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแตละบุคคล ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 26)
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป มุงใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและ
มีความพรอมในการเรียนรูตอไป จึงกําหนดจุดหมายเพื่อใหเกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
4. มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
หลักสูตการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็ก อายุ 3-6 ป กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคจํานวน
12 มาตรฐาน ประกอบดวย
1. พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกัน
2. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ
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มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
3. พัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูได
เหมาะสมกับวัย
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป กําหนดกรอบโครงสรางเวลาในการจัด
ประสบการณใหกับเด็ก 1-3 ปการศึกษา โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุของเด็กที่เริ่มเขาสถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนสําหรับเด็กจะขึ้นอยูกับสถานศึกษาแตละแหง โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา
180 วัน ตอปการศึกษา ในแตละวันจะใชเวลาไมนอยกวา 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบท
ของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู เปนสื่อกลางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกดาน ใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กําหนด สาระการเรียนรู ประกอบดวย ประสบการณสําคัญและ
สาระที่ควรเรียนรู ดังนี้
1. ประสบการณสําคัญ
ประสบการณสําคัญ เปนแนวทางสําหรับผูสอนนําไปใชในการออกแบบการจัดประสบการณใหเด็ก
เรียนรู ลงมือปฏิบัติ และไดรับการสงเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน ดังนี้
1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส
พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาทใน
การทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย
และการรักษาความปลอดภัย
1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได
แสดงออกทางอารมณและความรูสึกของตนเองใหเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปน
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อัตลักษณ ความเปนตัวของตัวเอง มีความสุข ราเริงแจมใส การเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไดพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน
การเลน การทํางานกับผูอื่นๆ ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
1.4 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูและ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคล และสื่อตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพัฒนาการใชภาษา จินตนาการความคิดสรางสรรค การแกปญหา ความคิด
เชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐาน
การเรียนรูตอไป
2. สาระที่ควรเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนําสาระที่ควรเรียนรูนั้นๆ มาจัดประสบการณใหเด็ก เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ไมเนนการ
ทองจําเนื้อหา ผูสอนสามารกําหนดรายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจของ
เด็ก โดยใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุนเนื้อหาได โดยคํานึงถึงประสบการณและ
สิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปรางหนาตา อวัยวะตางๆ วิธี
ระวังรักษารางกายใหสะอดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติความเปนมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การ
รูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การกํากับตนเอง การเลนและทําสิ่งตางๆ
ดวยตนเองตามลําพังหรือกับผูอื่น การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะทอนการรับรู
อารมณและความรูสึกของตนเองและผูอื่น การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกอยางเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน
สถานที่สําคัญ วันสําคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสําคัญของชาติ
ไทย และการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ
2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับดิน น้ํา ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง
และพลังงานในชีวิตประจําวัน ที่แวดลอมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ
2.4 สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน
ความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับการใชหนังสือและตัวหนังสือ รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง
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ปริมาตร น้ําหนัก จํานวน สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เวลา เงิน
ประโยชน การใชงาน และการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน อยางประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม

การจัดประสบการณ
การจัดประสบการณ สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผานการ
เลน การลงมือกระทําจากประสบการณตรงอยางหลากหลาย เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเกิด
การพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ไมจัดเปนรายวิชา โดยมีหลักการจัด
ประสบการณ แนวทางการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ
1.1 จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยาง
สมดุลและตอเนื่อง
1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบท
ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ พรอมทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง
1.5 ใหพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ
2.1 จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทํางานของสมอง ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลองและคิดแกปญหาดวยตนเอง
2.3 จัดประสบการณแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู
2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือประทํา และนําเสนอความคิดโดย
ผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุข และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตางๆ กัน
2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลายและอยูในวิถีชีวิตของ
เด็ก สอดคลองกับบริบท สังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมเด็ก
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2.7 จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวัน ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการมีวินัย ใหเปนสวนหนึ่งของการ
จัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.8 จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดย
ไมไดคาดการณไว
2.9 จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปน
รายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
2.10 จัดประสบการณโดยใหพอแม ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวม ทั้งการวางแผน การสนับสนุน
สื่อ แหลงเรียนรู การเขารวมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ
3. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบเปนการ
ชวยใหผูสอนหรือผูจัดประสบการณทราบวา แตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอยางไร ทั้งนีก้ ารจัด
กิจกรรมประจําวันสามารถไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการการนําไปใชของแตละหนวยงาน
และสภาพชุมชน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานการจัดกิจกรรม
ประจําวัน มีหลักการจัดกิจกรรมประจําวันและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
3.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละ
วัน แตยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน
วัย 3-4 ป ความสนใจประมาณ 8-12 นาที
วัย 4-5 ป ความสนใจประมาณ 12-14 นาที
วัย 5-6 ป ความสนใจประมาณ 15-20 นาที
3.1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิดทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่องนานเกิน
กวา 20 นาที
3.1.3 กิจกรรมที่เก็บมีอิสระเลือกเลนเสรี เพื่อชวยใหเด็กรูจักเลือกตัดสินใจ คิดแกปญหา คิด
สรางสรรค เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อ
ใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอน
หรือผูจัดประสบการณเปนผูริเริ่มและกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่
ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป
3.2 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน สามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการนําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่
ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน ดังตอไปนี้
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3.2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ เปนการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุน ความ
คลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ และจังหวะการเคลื่อนไหลในการใชกลามเนื้อใหญ โดยจัดกิจกรรมใหเด็กได
เลนอินระกลางแจง เลนเครื่องเลนนาม ปนปายเลนอิสระ เคลื่อนไหวรางการตามจังหวะดนตรี
3.2.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อมือนิ้วมือ การประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดอยางคลองแคลว โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส
เลนเกมการศึกษา ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอมและใชวัสดุอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน
กรรไกร พูก ัน ดินเหนียว
3.2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เปนการปลูกฝงใหเด็กมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟอ แบงบัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมตางๆ
ผานการเลน ใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เปนการพัฒนาใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน
รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหนา ใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันอยางสม่ําเสมอ รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย เลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ
3.2.5 การพัฒนาการคิด เปนการพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการคิดแกปญหา คิดรวบ
ยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ
สืบเสาะหาความรู สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่
เลนเกมการศึกษา ฝกแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฝกออกแบบและสรางชิ้นงาน และทํากิจกรรมทั้งเปน
รายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ
3.2.6 การพัฒนาภาษา เปนการพัฒนาใหเด็กใชภาษาสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิด
ความรู ความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ โดยสามารถตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัยใครรู จัดกิจกรรมทาง
ภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กไดกลาแสดงออก ในการฟง
พูด อาน เขียน มีนิสัยรักการอาน และบุคคลแวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
3.2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนการสงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐสิ่งตางๆ อยางอิสระ เลนบทบาทสมมติ เลนน้ําเลน
ทราย เลนบล็อกและเลนกอสราง
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การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ป เปนการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกรบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กใน
แตละวัน ผลที่ไดจากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ตองนํามาจัดทําสารนิทัศน หรือจัดทําขอมูลหลักฐานหรือ
เอกสารอยางเปนระบบ ดวยการรวบรวมผลงานสําหรับเด็กเปนรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวมหรือ
ประสบการณที่เด็กไดรับวาเด็กเกิดการเรียนรูและมีความกาวหนาเพียงใด ทั้งนี้ ใหนําขอมูลผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมและสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตาม
จุดหมายของหลักสูตรอยางตอเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบ
2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน
3. ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องตลอดป
4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจําวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ไมควรใชแบบทดสอบ
5. สรุปผลการประเมิน จัดทําขอมูลและนําผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็ก
สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใชกับเด็กอายุ 3-6 ป ไดแก การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยางเปนระบบ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย แตละแหง
วางแผนหรือกําหนดแนวทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหเด็กบรรลุมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้
และสภาพที่พึงประสงค ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด สถานศึกษาตองคํานึงถึงวิสัยทัศน จัดเนน
ภูมิปญญาทองถิ่น สภาพบริบทและความตองการของชุมชน มาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาตองเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสูการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา และสะทอนใหเห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เชน การประสานความ
รวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูสอนปฐมวัยและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การพัฒนาเด็ก
2. การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาจะตองสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับธรรมชาติและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การสรางหลักสูตรสถานศึกษา ควรดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษา ทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปจจุบัน
สภาพตางๆ ที่เปนปญหา จุดเดน ภูมิปญญาทองถิ่น ความตองการของชุมชนและทองถิ่น
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2.2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนดปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ
เปาหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค โดยโครงสรางหลักสูตร
ประกอบดวย การวิเคราะหสาระกรเรียนรูรายป เพื่อกําหนดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูในแต
ละชวงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การประเมิน
พัฒนาการ และการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจกําหนดโครงสรางหลักสูตรไดตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของสถานศึกษาแตละแหง
2.3 ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบงออกเปน การประเมินกอนนําหลักสูตรไป
ใชเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตรหลังจากที่ไดจัดทําแลว โดย
อาศัยความคิดเห็นจากผูใชหลักสูตร ผูมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ
การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดี
เพียงใด ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ
หลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุ เพื่อสรุปผลวาหลักสูตรที่จัดทําควรมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
การประเมินความตองการจําเปน
นิยามและความหมายของความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550 : 33) ไดกลาวถึงนิยามและความหมายความตองการจําเปน สรุปไดดังนี้
ความตองการจําเปน หรือ “needs” ตามความหมายของพจนานุกรมของ Webster วาหมายถึง สิ่งที่เปน
ประโยชนซึ่งขาดแคลนและเปนที่ตองการหรือปรารถนาจะได สําหรับมุมมองของนักจิตวิทยา เจาของทฤษฎี
ความตองการจําเปน (needs) ที่เปนที่รูจักกันทั่วไปคือ Abraham Maslow ที่พบวา ความตองการจําเปนมี
หลายระดับ ตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง และไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวจําเปนตองไดรับการตอบสนอง
ความตองการจะเปนพื้นฐานกอน Maslow ไดเสนอลําดับขั้นในรูปพีระมิดความตองการจําเปนในชวงป 1960s
เรียกวา Maslow’s Hierarchy of Needs Pyramid ดังนี้

ความตองการจําเปน
ดานการบรรลสัจการแหงตน
ความตองการจําเปนดานการ
เห็นคุณคาในตนเอง
ความตองการจําเปนดาน
ความรัก
ความตองการจําเปนดาน
ความมั่นคง ปลอดภัย
ความตองการจําเปนดานกายภาพ

แผนภาพที่ 1 ลําดับความตองการจําเปนของ Maslow (สุวิมล วองวาณิช, 2550:34)
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ความตองการจําเปนใน 4 ชั้นแรก จัดอยูในประเภทความตองการจะเปนที่บกพรองหรือขาดแคลน
หมายความวา เปนความตองการจําเปนที่หากยังไมไดรับการตอบสนอง ก็จะยังคงอยูในสภาวะขาดแคลน แต
หากไดรับการตอบสนอง ความตองการจําเปนที่มีอยูก็จะหายไป ความตองการจําเปนมีจะมีระดับความเข็ม
เปนลําดับขั้น หากความตองการจําเปนขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการจําเปนขั้นตอไปก็จะยัง
ไมเกิด สําหรับความตองการจําเปนขั้นสุดทายก็เชนเดียวกันจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการจําเปน 4 ขั้นแรกไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการจําเปนขั้นสุดทายนี้เรียกวา เปนความตองการจําเปนในการไดในสิ่งที่
ตองการจะเปน คนทั่วไปที่บรรลุความตองการจําเปนระดับขั้นที่หานี้มีนอยมาก
สําหรับความตองการจําเปนในมุมมองของนักประเมิน ไดนิยามความตองการจําเปนไวหลากแหลาย
แตที่ปรากฏชัดเจนสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ความตองการจะเปน คือความแตกตาง(discrepancy)
และความตองการจําเปนคือประโยชนที่ไดรับ (benefits)
กลุมที่ 1 ความตองการจําเปน คือความแตกตาง/ความขาดแคลน โดยนิยามนี้ใหความสําคัญกับ
การศึกษาผลตางของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่พึงประสงคอยากใหเกิด Scriven และ Roth เปนผูนําใน
การกําหนดนิยามของความตองการจะเปนในยุคแรกนี้ แมจะมีการนิยามความตองการจําเปนตามความ
แตกตาง นักวิชาการก็ยังมีมุมมองที่จําแนกไดเปนสองกลุม กลุมแรก นิยามความตองการจําเปนตามมิติของ
ความแตกตางระหวางสภาพที่เปฯอยูและสภาพที่ควรจะเปน กลุมที่สอง นิยามความตองการจะเปนตามมิติ
ของความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกัฐสภาพที่ควรจะเปนเชนกัน แตเพิ่มมิติของสภาวะความเสียหายที่
เกิดขึ้นตามมาหากความขาดแคลนที่เกิดขึ้นไมไดรับการตอบสนอง
กลุมที่ 2 ความตองการจําเปนคือประโยชนที่ไดรับ ในกลุมนี้เห็นวาความตองการจําเปนไม
จําเปนตองกําหนดในรูปของความแตกตาง หลายสิ่งที่เปนสิ่งที่จําเปนและมีอยูในสภาพจริงโดยไมตองกําหนด
สภาพที่ควรจะเปน ในกลุมนี้จึงเห็นวานิยามที่เหมาะสมกวา คือ นิยามเชิงวินิจฉัย(diagnostic needs) เปน
การกําหนดความตองการจะเปนสําหรับอะไรก็ตามที่ทําใหเกิดความพอใจ(satisfaction) และระดับความพอใจ
นี้ก็ขึ้นอยูกับบริบทความตองการจําเปนของคนกลุมหนึ่งอาจไมใชสิ่งจําเปนของอีกกลุมหนึ่งก็ได แตตองมาหา
วิธีเลือกความตองการจําเปนที่สําคัญที่สุด
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ไดนิยามความตองการจําเปนวาการศึกษาผลตางของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับ
สภาพที่ควรจะเปนหรือสภาพที่คาดหวัง จากนั้นนําผลตางมาจัดลําดับความตองการจําเปนวาสิ่งไหนควรมี
ความตองการจําเปนมากนอยกวากันตามลําดับ
ประโยชนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนมีความสําคัญสําหรับการวางแผนแบบครบวงจร เปน
กระบวนการที่สําคัญและมีประโยชนดังตอไปนี้ (สุวิมล วองวาณิช, 2550 : 28)
ประการแรก การวิจัยประเมินความตองการจําเปน เปนเครื่องมือบริหารที่มีประสิทธิภาพทําให
สามารถกําหนดแผนงานที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน ปองกันการสูญเสียทรัพยากรกับการ
ดําเนินงานที่ไมไดผานการวิเคราะหการดําเนินงานมาอยางแทจริง
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ประการที่สอง ผลที่ไดจากการประเมินความตองการจําเปน เปนขอมูลที่สะทอนสภาพบริบทที่
เกิดขึ้นของหนวยงาน ขอมูลดังกลาวเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการวางแผน การกําหนดแนวทางการพัฒนา
องคกรใหสอดคลองกับสภาพที่เกิดขึ้น
ประการที่สาม การวิจัยประเมินความตองการจําเปน เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงานที่นําไปสูการพัฒนาองคกร ตั้งแตขั้นตอนแรกซึง่ เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติงานและพัฒนา
โครงการ การวิจัยประเมินความตองการจําเปนจะชวยกําหนดเปาหมายขององคกรจากผลการวิจัย ขั้นตอน
ระหวางการดําเนินงาน การวิจัยประเมินความตองการจําเปน เปนกระบวนการที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนที่กําหนด และขั้นตอนสุดทาย การวิจัยประเมินความตองการจําเปน เปนกระบวนการที่ชวยกระตุนให
เกิดผลกระทบจากโครงการ ทําใหการพัฒนาการศึกษาไดรับการชี้แนวทาง จากฐานขอมูลที่มีอยู ทําใหสามารถ
วัดการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติงานในชวงเวลาหนึ่ง
รูปแบบการประเมินความตองการจําเปน
การประเมินความตองการจําเปนในการเรียนการสอนเกิดขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ เชน ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไมบรรลุเปาหมายทางการศึกษาที่โรงเรียนกําหนด สภาพการเรียน การสอนไมมี
ประสิทธิภาพ ไมนาสนใจ คณะกรรมการโรงเรียนตองการใหโรงเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาใหมเขา ไปในหลักสูตร
เชน ใหนักเรียนเรียนภาษาที่ใชสื่อสารในประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น เชน ภาษาจีน ภาษาบาฮาซา เปนตน หรือมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรนักเรียนที่เปนชาวตางชาติมากขึ้นอันเนื่องจาก แรงงานตางชาติที่เขา
มาท างานในประเทศไทย ทําใหเกิดปญหาการจัดการเรียนการสอนในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม เปนตน ใน
การประเมินความตองการจําเปนจึงควรเลือกใชรูปแบบการวิเคราะหที่มีความ เหมาะสมกับสภาพปญหาที่พบ
ซึ่งแบงได 3 รูปแบบ ไดแก (Smith & Ragan, 1999, p 32-36)
1. รูปแบบการประเมินที่เนนการศึกษาชองวางระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ คาดหวัง
(discrepancy-based need assessment) เปนการศึกษาความแตกตางของสภาพที่คาดหวัง กับสภาพที่
เปนอยูจริง การดําเนินงานวิเคราะหตามรูปแบบนี้ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) บรรยายเปาหมายการเรียนรูของสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน
2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายการเรียนรูในสภาพปจจุบันวาเปนอยางไร
3) อธิบายชองวางระหวางสิ่งที่เปนสภาพที่คาดหวังและสิ่งที่ทําไดวามีความแตกตาง อยางไร
มีสาเหตุมาจากอะไร
4) ลําดับสิ่งที่ตองปฏิบัติกอนหลังเพื่อใหเกิดสภาพที่ตองการ
5) ประเมินวาอะไรคือความตองการของการเรียนการสอนและในจํานวนความตองการ
เหลานั้น ความตองการใดสามารถแกไขไดดวยการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
2. รูปแบบการประเมินที่เนนปญหา (problem-based need assessment) เปนการ ประเมินเพื่อ
คนหาวาอะไรคือปญหาที่แทจริง ปญหานั้นสามารถแกไขไดดวยการเรียนการสอนหรือไม การ ดําเนินงาน
วิเคราะหตามรูปแบบนี้ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) ปญหาที่พบเปนปญหาที่แทจริงหรือไม
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2) สาเหตุของปญหามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือสิ่งแวดลอมการ เรียนรู
หรือไมอยางไร
3) แนวทางการแกปญหาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือไม
4) พิจารณาวาแนวทางในการเรียนการสอนที่เสนอนั้นสามารถแกปญหาที่เปน เปาหมายการ
เรียนรูไดจริงหรือไม
3. รูปแบบการประเมินที่เนนนวัตกรรม (innovation-based need assessment) เปนการ
พิจารณานวัตกรรมและตัดสินวาเปาหมายการเรียนรูนั้นมีความสัมพันธกับนวัตกรรมหรือไม การ ดําเนินงาน
วิเคราะหตามรูปแบบนี้ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) พิจารณาธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมวามีสภาพเปนอยางไร
2) พิจารณาวาเปาหมายการเรียนรูมีความสัมพันธกับนวัตกรรมหรือไม
3) พิจารณาวาเปาหมายการเรียนรูอยูในระดับใดในระบบการเรียนการสอน
4) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการเรียนรูวานําไปสูการออกแบบนวัตกรรมการเรียน การสอน
อยางไร
การจัดลําดับความสําคัญ
การจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) ของความตองการจําเปน เปนขั้นตอนสุดทายของการ
ระบุความตองการจําเปน การวิเคราะหสาเหตุ และการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งจะทําใหการ
ประเมินความตองการจําเปนมีความสมบูรณ สามารถนําผลไปใชในการวิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไข
ตอไป การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน เปนการศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนแตละ
ประเด็น จากนั้นนําความตองการจําเปนมาจัดเรียงลําดับตั้งแตความสําคัญมากไปหานอย (สุวิมล วองวาณิช,
2550 : 263)
เทคนิคการจัดลําดับสําหรับขอมูลแบบการตอบสนองคู
รูปแบบของการใหตอบขอมูลแบบตอบสนองคู (Dual-responst format) มักปรากฎใน
แบบสอบถามที่มีขอความใหตอบในรูปมาตรประมาณคา โดยใหระบุขอมูลทั้งสองชุด คือ ระดับของสภาพที่
เปนอยูจริงและสภาพที่ควรจะเปน รูปแบบนี้สรางขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความตองการจําเปน
ตามโมเดลความแตกตาง วิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสามารถทําไดโดยวิธีตอไปนี้
(สุวิมล วองวาณิช, 2550 : 275)
1) วิธี Mean Difference Method (MDF) กําหนดโดยหาผลตางของคาเฉลี่ยของ I และคาเฉลี่ย
ของ D บางคนเรียกวิธีนี้วา rank order of difference scores
MDF = I-D
I คือ คาเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเปน
D คือ คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง
2) วิธี Priority Needs Index (PNI) เปนวิธีการเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนซึ่ง
พัฒนาขึ้นมาโดยใชสถิติในรูปดัชนีที่สามารถบอกคาต่ําสุดและสูงสุดได ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีการเรียงตําแหนง

22
ความตองการจําเปนจากความแตกตางของคาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เปนอยูจริง (D) โดย
การถวงน้ําหนักของผลตางของคาเฉลี่ยระหวา I และ D ดวยน้ําหนักความสําคัญของ I โดยมีสูตรดังนี้
PNI = (I – D) x I
3) วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เปนสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นง
ลักษณ วิรัชชัยและสุวิมล วองวาณิช เปนวิธีการหาคาผลตางของ (I-D) แลวหารดวยคา D เพื่อควบคุมขนาด
ของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยที่ไมมีชวงกวางมากเกินไป และใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช
ระดับของสภาพที่เปนอยูเปนฐานในการาคํานวณคาอัตราการพัฒนาเขาสูสภาพที่คาดหวังของกลุม
PNImodifiled = (I - D) / D
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธี วิธี
Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เนื่องจากเปนสูตรที่เปนที่นิยมใชกันมาก และเปนสูตรที่ควบคุม
ขนาดของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยที่ไมมีชวงกวางมากเกินไป และใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อ
ใชระดับของสภาพที่เปนอยูเปนฐานในการาคํานวณคาอัตราการพัฒนาเขาสูสภาพที่คาดหวังของกลุม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิตรา วิเชียร. (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กไทย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนผูปกครองเด็กปฐมวัยจํานวน 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย ผลการศึกษาพบวา ลักษณะโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัยที่ผูปกครองตองการคือ 1) จุดประสงคของการศึกษา ผูปกครองตองการมากที่สุดคือ ใหเด็กมี
สุขภาพจิตดีและมีความสุข สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได
2) สาระการเรียนรู ผูปกครองตองการใหเด็กเรียนรูมารยาทความเปนไทย สรางนิสัยการรับประทานอาหารที่ดี
3) วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูปกครองตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเปดโอกาสใหเด็ก
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 4) การประเมินผล ผูปกครองตองการใหรายงานผลใหผูปกครองทราบเปน
ระยะ โดยการรวบรวมผลงานเพื่อดูพัฒนาการเด็ก และ 5) กิจกรรมเสริมโปรแกรม ผูปกครองตองการสูงสุด
คือ การสอนภาษาตางประเทศ ดวยเจาของภาษา และควรมีกิจกรรมสรางเสริมความพรอมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ฉวีวรรณ ลืมวัฒนาสมุทร (2553) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในจังหวัดพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จําแนก
ตามตําแหนง สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางในการ
วิจัยประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 111 คน และครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 190 คน ซึ่ง
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ไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน
2 ดาน คือ ดานสภาพการดําเนินงาน ดานปญหาการดําเนินงาน วิเคราะหขอมูลดวยการหารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมและการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับ
มาก 2) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับนอย 3) สภาพการ
ดําเนินงานและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนจําแนกตามสถานภาพตําแหนง จําแนก
ตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาไมแตกตางกัน แตจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานที่ตองหาแนวทางสงเสริม ไดแก ดานการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและเรียนรูของเด็ก ดานการบูรณาการการเรียนรู ดานการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กและดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
แอน สุขจิระ (2558) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหาร
วิชาการการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาปญหาการรบริหาร
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหาการ
บริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางคือครูวิชาการ
ระดับปฐมวัย จํานวน 156 คน ไดมาจากการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 1)สภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2)ปญหาการบริหารงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบวา มีระดับปญหาอยูในระดับมาก
และ 3)แนวทางแกปญ
 หาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบงเปน 5 ดาน คือ 1)ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2)ดานการจัดประสบการณสําหรับของเด็ก
ปฐมวัย 3)ดานสื่อและแหลงเรียนรู 4)ดานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ และ 5)ดานการนิเทศภายใน
ปญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยที่สําคัญที่สุด คือ ดานการจัดประสบการณสําหรับของเด็กปฐมวัย
มีแนวทางการแกปญหาที่สําคัญ ไดแก ผูบริหารควรทบทวนความสําคัญและสรางความตระหนักใหตัวเองเปน
คนที่รูจัก การวางแผนกับในทุกเรื่องและเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหครูปฐมวัยสงแผนการสอนทุกครั้ง
จัดอบรม
มัทนา ฉวนพยัคฆ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา จําแนกตามสาขาที่จบการศึกษา
ของครูผูสอนระดับปฐมวัย ประสบการณในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 108 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับ
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ปฐมวัยทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย สามอันดับแรก
ดังนี้ ดานการสรางหลักสูตรที่เหมาะสม ดานความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน ดานการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของเด็ก 2)เปรียบเทียบปญหาการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามสาขาวิชาที่
จบการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามประสบการณในการ
สอน โดยรวมและรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ยกเวน ดานการสรางสภาพแวดลอมที
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของเด็ก ดานจัดกิจกรรมทีสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และดาน
ความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ยกเวน ดานบูรณาการเรียนรู แตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้น
ทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดแก 1 ) จัดประสบการณใหเหมาะสมกับความตองการวัย และ
พัฒนาการของเด็กมุงพัฒนาเด็กทังปกติ 2) โรงเรียนควรจัดหาสื่อ อุปกรณ เครื่องเลนใหเหมาะสมและเพียงพอ
ตอจํานวนเด็ก 3) จัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 4) กิจกรรมทีหลากหลายใหเด็กไดปฏิบัติและ
เกิดการเรียนรู 5) ประเมินพัฒนาการเด็กอยางตอเนืองและสม่ําเสมอ 6) ผูสอนกับผูปกครองมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับเด็ก

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับหัวขอตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย ใน
สถานศึกษาที่เปดสอนระดับอนุบาล 1-3 ในจังหวัดพะเยา จํานวน 242 แหง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอนระดับปฐมวัย จาก
โรงเรียนในจังหวัดพะเยา จํานวน 236 โรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปน
ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบตรวจรายการ (Checklist) จําแนกตาม ตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จอบ และประสบการณในการ
ทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการการดําเนินงานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ใน 7 ดาน จํานวน 26 ขอ คือ 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 4) ดานการประเมินผลพัฒนาการ 5) ดาน
นิเทศภายใน 6) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 7)ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับของลิเคอรท
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
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การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษา คนควา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่ง
สามารถวิเคราะหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยออกเปน 7 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช 2) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 4) ดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ 5) ดานนิเทศภายใน 6) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 7)ดาน
ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. นําองคประกอบที่วิเคราะหไดจากขั้น 1 จํานวน 7 ดาน มาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Likert Scale) 5 ระดับ ได
จํานวนทั้งหมด 28 ขอ
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาวาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
วาขอรายการที่กําหนดมีความสอดคลองกับองคประกอบที่ระบุไวไดพิจารณาจากคา IOC (Index of item
Objective Congruence) และพิจารณาคัดเลือกขอรายการที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป ผลปรากฏวาได
ขอรายการที่มีคา IOC อยูระหวาง 80-1.00 จํานวน 26 ขอ และปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 30 คน ซึ่ง
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค
(Cronbach’ alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .935
5. จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ
และขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําบันทึกขอความถึงศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อขออนุมัติจัดทําหนังสือราชการถึงโรงเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลและใหสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย
2. ผูวิจัยไดไดแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวนรอยละ 75.85 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รวมได
แบบสอบถามทั้งหมด 179 ฉบับ แยกเปนผูบริหารจํานวน 62 ฉบับ และครูผูสอนระดับปฐมวันจํานวน 117
ฉบับ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวัง วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะหสภาพปญหาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง ดวยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Paired-samples
3. เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย โดยวิธี Modified Priority Needs Index
(PNImodified)
4. เปรียบเทียบความแตกตางความตองการจําเปนจําแนกตามตําแหนง เพศ สาขาวิชาที่จบ ดวย
คาสถิติ Mann-Whitney U-test แบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน และเปรียบเทียบความแตกตางความ
ตองการจําเปนจําแนกตามสังกัด และ ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย ดวยสถิติ Kruskal
Wallis แบบกลุมตัวอยาง k กลุมที่เปนอิสระตอกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (อนุบาล1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา
ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด
สาขาวิชาที่จบ และประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
62
34.6
ครูผูสอนระดับปฐมวัย
117
65.4
เพศ
ชาย
49
27.4
หญิง
130
72.6
สังกัด
สพป.พย.1
73
40.8
สพป.พย.2
67
37.4
การศึกษาพิเศษ
1
0.6
สช.
18
10.1
อปท
19
10.6
พมจ.
1
0.6
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

สาขาวิชาที่จบ
ดานปฐมวัย
73
40.8
ดานอื่นๆ
106
59.2
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
นอยกวา 5 ป
28
15.6
5-10 ป
45
25.1
มากกวา 10 ป
106
59.2
รวม
179
100
จากตารางที่ 1 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดจํ า นวน 179 เป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จํานวน 62 คน คิดเปน รอยละ 34.6 เปนครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 65.4 เปน
เพศหญิง รอยละ 72.6 เปนเพศชาย รอยละ 27.4 สังกัด สพป.พย. 1 รอยละ 40.8 รองลงมาคือ สพป.พย.2
รอยละ 37.4 สังกัด อปท. รอยละ 10.6 ตามลําดับ จบสาขาปฐมวัย รอยละ 40.8 จบสาขาอื่นๆ รอยละ
59.2 และมีประสบการณมากกวา 10 ป รอยละ 59.2 รองลงมาคือ 5-10 ป รอยละ 25.1 และนอยกวา 5 ป
รอยละ 15.6
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ตารางที่ 2 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จําแนกตามประเด็นหลัก
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
ลําดับ
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ t-test PNImodified ความ
X
ตองการ
จําเปน
ดานหลักสูตรและการ 3.931 .549 มาก 4.661 .493 มาก 15.604** 0.186
6
นําหลักสูตรไปใช
ที่สุด
ดานการจัด
7
4.020 .545 มาก 4.757 .411 มาก 18.421** 0.183
ประสบการณสําหรับ
ที่สุด
เด็กปฐมวัย
ดานสื่อและแหลงเรียนรู 3.714 .843 มาก 4.698 .456 มาก 15.225** 0.265
1
ที่สุด
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ตารางที่ 2 (ตอ)

รายการ

ดานการประเมินผล
พัฒนาการ
ดานการนิเทศภายใน
ดานการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ดานความสัมพันธและ
การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
รวม

สภาพปจจุบัน
S.D. ระดับ
X

สภาพที่คาดหวัง
S.D. ระดับ
X

ลําดับ
t-test PNImodified ความ
ตองการ
จําเปน
4.002 .580 มาก 4.806 .344 มาก 18.022** 0.201
5
ที่สุด
3.789 1.171 มาก 4.628 .487 มาก 9.535** 0.221
4
ที่สุด
3
3.792 .589 มาก 4.644 .478 มาก 19.559** 0.225
ที่สุด
3.808 .644

มาก 4.699 1.011 มาก 10.522** 0.234
ที่สุด

3.866 .478

มาก 4.701 .400

2

มาก 20.989**
ที่สุด

**p<.01
จากตารางที่ 2 พบวา สภาพปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ ดานการประเมินผลพัฒนาการ มีสภาพที่
คาดหวังอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการประเมินผลพัฒนาการ รองลงมาคือ
ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย และมีสภาพปญหาในทุกดาน เนื่องจากสภาพที่คาดหวังมีคาเฉลี่ย
สูงกวาสภาพปจจุบันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลําดับคความตองการจําเปนมาก
จากมากไปหานอย คือ 1) ดานสื่อและแหลงเรียนรู (PNImodified= .265) รองลงมาคือ 2)ดานความสัมพันธ
และการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย(PNImodified= 0.234) 3) ดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified= 0.225) 4) ดานการนิเทศภายใน (PNImodified= 0.221) 5) ดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ (PNImodified= 0.201) ) 6) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (PNImodified=
0.186) และ 7) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย (PNImodified= 0.183) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร 3.84 .643 มาก 4.65 .583 มาก
0.211 2
การศึกษาปฐมวัย
ที่สุด
ผูบริหารและครูปฐมวัยรวมกัน
3.78 .683 มาก 4.58 .616 มาก
0.212 1
วิเคราะหและจัดทําหลักสูตร
ที่สุด
การศึกษาปฐมวัย
ครูปฐมวัยนําหลักสูตรไปใชในการ 4.17 .694 มาก 4.75 .507 มาก
0.139 3
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่สุด
3.931 .549 มาก 4.661 .493 มากที่สุด
รวม
จากตารางที่ 3 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวารายการที่มีความตองการจําเปน มาก
ที่สุด คือ ผูบริหารและครูปฐมวัยรวมกันวิเคราะหและจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (PNImodified= 0.212)
รองลงมา คือ ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (PNImodified= 0.211) และครูปฐมวัยนํา
หลักสูตรไปใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย (PNImodified= 0.139) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจใน
4.09 .642
การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูปฐมวัยจัดทําแผนการจัด
4.13 .671
ประสบการณใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก
ครูปฐมวัยนําเทคนิคและวิธีการ
3.93 .679
ใหมๆมาใชในการจัดประสบการณ
การเรียนรู

มาก

4.78 .453

มาก
ที่สุด

0.169

4

มาก

4.77 .463

มาก
ที่สุด

0.155

5

มาก

4.75 .493

มาก
ที่สุด

0.209

1
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการ
ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เนน
กระบวนการคิดและประสบการณ
จริง
มีการจัดประสบการณแบบบูรณาการ
โดยบูรณาการ ทั้งกิจกรรม ทักษะ
และสาระการเรียนรู
รวม

สภาพปจจุบัน
S.D. ระดับ
X

สภาพที่คาดหวัง
S.D. ระดับ
X

PNImodified

ลําดับ
ความ
ตองการ
จําเปน

3.94 .629

มาก

4.73 .492

มาก
ที่สุด

0.201

2

4.01 .662

มาก

4.75 .504

มาก
ที่สุด

0.185

3

4.020 .545

มาก

4.757 .411 มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวารายการที่มีความตองการจําเปน
มากที่สุด คือ ครูปฐมวัยนําเทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู (PNImodified=
0.209) รองลงมา คือ ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิดและประสบการณจริง (PNImodified= 0.201)
และ มีการจัดประสบการแบบบูรณาการโดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู (PNImodified=
0.185)
ตารางที่ 5 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานสื่อและแหลงเรียนรู
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

สื่อมีความเพียงพอกับความตองการ 3.32 .897 ปาน 4.61 .647
ของเด็กปฐมวัย
กลาง
ครูปฐมวัยใชสื่อและอุปกรณในการ 3.80 .698 มาก 4.74 .490
จัดประสบการณสอดคลองกับความ
สนใจและพัฒนาการของเด็ก
ครูปฐมวัยมีความรู ความสามารถ 3.70 .716 มาก 4.73 .460
ในการผลิตสื่อที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

0.389

1

0.247

3

มาก
ที่สุด

0.278

2
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ

สภาพปจจุบัน
S.D. ระดับ
X

สภาพที่คาดหวัง
S.D. ระดับ
X

PNImodified

ลําดับ
ความ
ตองการ
จําเปน

มีการจัดมุมประสบการณที่สงเสริม 4.03 2.392 มาก 4.72 .553 มาก
0.171 4
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ
ที่สุด
จิตใจ สังคมและสติปญญาที่
สอดคลองกับวัยและธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัย
3.714 .843 มาก 4.698 .456 มากที่สุด
รวม
จากตารางที่ 5 ดานสื่อและแหลงเรียนรู พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ สื่อมี
ความเพียงพอกับความตองการของเด็กปฐมวัย (PNImodified= 0.389) ) รองลงมาคือ ครูปฐมวัยมีความรู
ความสามารถในการผลิตสื่อที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย(PNImodified= 0.278) ) และครูปฐมวัยใช
สื่อและอุปกรณืในการจัดประสบการสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการของเด็ก(PNImodified= 0.247) )
ตามลําดับ
ตารางที่ 6 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานการประเมินผลพัฒนาการ
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจใน
การวางแผนการประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพความเปนจริงดวยวิธีการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก
อยางสม่ําเสมอ
ครูปฐมวัยนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กมาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
รวม

3.98 .618

มาก

4.77 .421

มาก
ที่สุด

0.198

3

4.01 .691

มาก

4.81 .393

มาก
ที่สุด

0.200

2

4.02 .719

มาก

4.84 .369

มาก
ที่สุด

0.204

1

4.002 .580

มาก

4.806 .344 มากที่สุด
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จากตารางที่ 6 ดานการประเมินผลพัฒนาการ พบวารายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ
ครูปฐมวัยนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (PNImodified=
0.204) ) รองลงมาคือ ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพความเปนจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับเด็กอยางสม่ําเสมอ (PNImodified= 0.200) )และ ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจในการวาง
แผนการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย(PNImodified= 0.198) ) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานการนิเทศภายใน
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ผูบริหารและครูปฐมวัยมีสวนรวม
ในการวางแผนนิเทศภายในอยาง
เปนระบบ
มีเครื่องมือที่ใชในการนิเทศภายใน
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย
อยางหลากหลาย
ครูปฐมวัยไดรับการนิเทศภายใน
อยางสม่ําเสมอ
รวม

3.74

.681

มาก

4.66 .508

มาก
ที่สุด

0.246

2

3.63

.725

มาก

4.60 .566

มาก
ที่สุด

0.267

1

4.00 3.092

มาก

4.62 .541

มาก
ที่สุด

0.155

3

3.789 1.171

มาก

4.628 .487 มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ดานการนิเทศภายใน พบวารายการที่มีความตองการมากที่สุด คือ มีเครื่องมือที่ใช
ในการนิเทศภายในอยางเปนระบบ (PNImodified= 0.267) รองลงมาคือ ผูบริหารและครูปฐมวัยมีสวนรวมใน
การวางแผนนิเทศภายในอยางเปนระบบ (PNImodified= 0.246) และ ครูปฐมวัยไดรับการนิเทศภายในอยาง
สม่ําเสมอ (PNImodified= 0.155) ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ทานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย
มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัยใหเปนภาระ
งานปกติ
มีการนําผลจากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย มา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
มีการวางระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูเรียนและปฏิบัติงานเปนประจําทุก
ป
รวม

3.72 .672

มาก

4.68 .502

มาก
ที่สุด

0.258

1

3.77 .688

มาก

4.60 .546

มาก
ที่สุด

0.220

2

3.83 .699

มาก

4.65 .522

มาก
ที่สุด

0.214

3

3.85 .671

มาก

4.64 .556

มาก
ที่สุด

0.205

4

3.792 .589

มาก

4.644 .478 มากที่สุด

จากตารางที่ 8 ดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมาก
ที่สุด คือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (PNImodified= 0.258) รองลงมา
คือ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยใหเปนภาระงานปกติ (PNImodified= 0.220) และ มี
การนําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
อยางตอเนื่อง (PNImodified= 0.214) ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
รายการ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ PNImodified ความ
X

ตองการ
จําเปน

ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
มีการติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยระหวางผูสอนกับผูปกครอง
อยางสม่ําเสมอ
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกันระหวาง
โรงเรียนและบาน
ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
รวม

3.74 .772

มาก

4.60 .604

มาก
ที่สุด

0.230

2

4.03 .694

มาก

4.75 .472

มาก
ที่สุด

0.179

4

3.85 .753

มาก

4.64 .595

มาก
ที่สุด

0.205

3

3.61 .795

มาก

4.80 3.529

มาก
ที่สุด

0.330

1

3.808 .644

มาก

4.699 1.011 มากที่สุด

จากตารางที่ 9 ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบวา
รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดคือ ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(PNImodified= 0.330) รองลงมาคือ ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย
(PNImodified= 0.230) และ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกันระหวางโรงเรียนและบาน
(PNImodified= 0.205) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 13) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และ
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบการแจกแจงของขอมูล (Tests of Narmality) จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด
สาขาวิชาที่จบ และประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย โดยมีสมมุติฐานดังนี้
Ho : ขอมูลมีการแจกแจงปกติ
H1 : ขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ
Kolmogorov-Smirnov
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
Statistic
df
Sig
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา .149
62
.002**
ครูผูสอน
0.87
117
.028**
เพศ
ชาย
.104
49
.200
หญิง
.103
130
.002**
สังกัด
สพป.พย.1
.084
73
.200
สพป.พย.2
.111
67
.040*
สช.
.237
18
.009**
อปท.
.114
19
.200
สาขาวิชาที่จบ
ดานปฐมวัย
.090
73
.200
สาขาอื่น
.127
106
.000**
ประสบการณใน นอยกวา 5 ป
.118
28
.200
การทํางานดาน 5-10 ป
.110
45
.200
ปฐมวัย
มากกวา 10 ป
.098
106
.014*
**p<.01, *p,.05
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบการแจกแจงของขอมูล (Tests of Normality) สรุปไดดังนี้ ขอมูลที่มี
คา sig <.01 และคา Sig< .05 แสดงวาปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 แสดงวาขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ ซึ่งไดแก
ไดแกดานตําแหนงผูบริหาร ครูผูสอน เพศหญิง สังกสัด สพป.พย.2 สังกัดสช. สาขาวิชาที่จบสาขาอื่นๆ และ
ประสบการณในการทํางานดานปฐมวัยมากกวา 10 ป นอกนั้นมีการแจกแจงปกติ เนื่องจากขอมูลมีการแจก
แจงแบบปกติเพียงบางสวนจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแบบนอนพาราเมตริกซ โดยใชสถิติ MannWhitney U-test และสถิติ Kruskal Wallis
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ตารางที่ 11 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครู

n
62
117

Mann-Whitney U value
3000.500

Sig
.058

จากตารางที่ 11 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูมีความตองการจําเปนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 12 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ
เพศ
n
Mann-Whitney U value
Sig
ชาย
49
2971.000
.489
หญิง
130
จากตารางที่ 12 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิง มี
ความตองการจําเปนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 13 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสังกัด
สังกัด
n
Chi-Square
Sig
สพป.พย.1
73
สพป.พย.2
67
10.047
.075
การศึกษาพิเศษ
1
สช
18
อปท
19
พมจ
1
จากตารางที่ 13 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสังกัด พบวา ทุกสังกัดมีความตองการ
จําเปนไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 14 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาวิชาที่จบ
สาขาวิชาที่จบ
ดานปฐมวัย
ดานอื่นๆ

n
73
106

Mann-Whitney U value
3660.00

Sig
.540

จากตารางที่ 14 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาวิชาที่จบพบวา มีความตองการ
จําเปนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 15 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณในการทํางาน
n
Chi-Square
Sig
ดานการศึกษาปฐมวัย
นอยกวา 5 ป
28
4.580
.101
5-10 ป
45
มากกวา 10 ป
106
จากตารางที่ 15 ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามประสบการณในการทํางานดาน
การศึกษาปฐมวัย พบวา มีความตองการจําเปนไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ดานสื่อและแหลงเรียนรู ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสื่อ/สนามเด็กเลน เครื่องเลนสนามและ
สื่อพัฒนาดานภาษา ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหนึ่งวันในโรงเรียน การผลิตสื่อ ใหกับครูกอนเปด
ภาคเรียน และควรมีการสนับสนุนสื่อใหมๆ เพื่อนํามาใชกับเด็กไดจริงๆ เนนการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และ
ควรมีการจัดอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อปฐมวัยใหกับครูที่จบไมตรงเอก
2. ดานหลักสูตรและการนําไปใช ครูควรไดรับการพัฒนาและมีความรูความเขาใจในหลักสูตรอยาง
ถองแท การนําหลักสูตรปฐมวัย ป 2560 ไปใชในโรงเรียน ควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจและนําไปประยุกตใชกับ
หลักสูตรเกา นําไปบูรณาการหลักสูตร เนนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ที่เปนกระบวนการคิด
จัดหาสื่อใหมๆ จากอินเตอรเน็ต หรือ ยูทูป ใหมๆ นํามาใช
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3. ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบการจัดประสบการณที่เนนกระบวนการ
คิด โดยมีแบบฝก เครื่องมือวัด สวนกลาง มีแบบสรุปการประเมินผลพัฒนาการที่ชัดเจน เปนแนวทางเดียวกัน
4. ควรมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทําและปฏิบัติกิจกรรมและงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มี
อบรม ประชุม โรงเรียนเอกชนมักไดรับโอกาสนอย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและขาดแคลนบุคลากร
รวมถึงบุคลากรเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความยั่งยืน
5) ควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูปฐมวัย และควรมีการอบรมในเรื่อง
การแกปญหา เด็กดื้อ ซน กาวราว ไมมีวินัย
6) การจัดการศึกษาแกเด็กพิการ เนนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พรอมแกเด็กพิการ โดยคํานึงถึงความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล จัดทําเปนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) เนื่องดวยสภาพความพิการที่มีความหลากหลายและมีระดับความสามารถที่แตกตางกัน
7) ควรมีการสรางภาคีเครือขาย ระหวางครูปฐมวัย สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กับครู สพฐ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางนวัตกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรในองคกร อีกทั้ง
ควรจัดใหมีการมีสวนรวมกับองคกร/หนวยงาน การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับอําเภอและจังหวัด
8) อยากใหมีการอบรมวันหยุด เพราะสงสารเด็กและผูปกครองเพราะผูปกครองตองทํางาน
ตองเสียเวลาลางาน เพื่อเลี้ยงลูกใหครูไปอบรม
9) ควรใหมีศึกษานิเทศกรวมกับเทศบาลเมืองพะเยาทําการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย
10) ควรจัดสรรใหมีครูผูสอนที่จบหลักสูตรปฐมวัยโดยตรงใหกับทุกโรงเรียน
11) ผูปกครองนักเรียน มีแนวคิดเรงอาน เรงเขียน และแขงขันกันเอง มากกวาเนนการ
พัฒนาการของเด็ก ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหกับผูปกครอง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา 2)
เปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และประสบการณในการ
ทํางานดานการศึกษาปฐมวัย กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอนระดับปฐมวัย จาก
โรงเรียนในจังหวัดพะเยา จํานวน 236 โรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอรท วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คาสถิติทดสอบที
เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) คาสถิติ Mann-Whitney U-test แบบ 2 กลุม
ตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน และสถิติ Kruskal Wallis แบบกลุมตัวอยาง k กลุมที่เปนอิสระตอกัน ผูวิจัยสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลําดับความตองการจําเปน ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จําแนกตามประเด็นหลักพบวา สภาพปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุก
ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ มีสภาพที่คาดหวังอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการ
ประเมินผลพัฒนาการ รองลงมาคือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย และมีสภาพปญหาในทุกดาน
เนื่องจากสภาพที่คาดหวังมีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพปจจุบันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เรียงลําดับคความตองการจําเปนมากจากมากไปหานอย คือ 1) ดานสื่อและแหลงเรียนรู (PNImodified= .265)
รองลงมาคือ 2)ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย(PNImodified=
0.234) 3) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified= 0.225) 4) ดานการนิเทศภายใน
(PNImodified= 0.221) 5) ดานการประเมินผลพัฒนาการ (PNImodified= 0.201) ) 6) ดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช (PNImodified= 0.186) และ 7) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย (PNImodified=
0.183) ตามลําดับ
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2. ความตองการจําเปนในการดําเนินการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
พบวารายการที่มีความตองการจําเปน มากที่สุด คือ ผูบริหารและครูปฐมวัยรวมกันวิเคราะหและจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (PNImodified= 0.212) รองลงมา คือ ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย (PNImodified= 0.211) และครูปฐมวัยนําหลักสูตรไปใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
(PNImodified= 0.139) ตามลําดับ 2) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวารายการที่มีความ
ตองการจําเปนมากที่สุด คือ ครูปฐมวัยนําเทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู
(PNImodified= 0.209) รองลงมา คือ ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิดและประสบการณจริง
(PNImodified= 0.201) และ มีการจัดประสบการแบบบูรณาการโดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการ
เรียนรู (PNImodified= 0.185) 3) ดานสื่อและแหลงเรียนรู พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด
คือ สื่อมีความเพียงพอกับความตองการของเด็กปฐมวัย (PNImodified= 0.389) ) รองลงมาคือ ครูปฐมวัยมี
ความรู ความสามารถในการผลิตสื่อที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย(PNImodified= 0.278) ) และครู
ปฐมวัยใชสื่อและอุปกรณในการจัดประสบการสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการของเด็ก(PNImodified=
0.247) ) ตามลําดับ 4) ดานการประเมินผลพัฒนาการ พบวารายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ
ครูปฐมวัยนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (PNImodified=
0.204) ) รองลงมาคือ ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพความเปนจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับเด็กอยางสม่ําเสมอ (PNImodified= 0.200) )และ ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจในการวาง
แผนการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย(PNImodified= 0.198) ) ตามลําดับ 5) ดานการนิเทศภายใน พบวา
รายการที่มีความตองการมากที่สุด คือ มีเครื่องมือที่ใชในการนิเทศภายในอยางเปนระบบ (PNImodified= 0.267)
รองลงมาคือ ผูบริหารและครูปฐมวัยมีสวนรวมในการวางแผนนิเทศภายในอยางเปนระบบ (PNImodified=
0.246) และ ครูปฐมวัยไดรับการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ (PNImodified= 0.155) ตามลําดับ
6) ดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (PNImodified= 0.258) รองลงมาคือ มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยใหเปนภาระงานปกติ (PNImodified= 0.220) และ มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
(PNImodified= 0.214) ตามลําดับ 7) ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พบวา รายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดคือ ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (PNImodified= 0.330) รองลงมาคือ ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (PNImodified= 0.230) และ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกันระหวางโรงเรียน
และบาน(PNImodified= 0.205) ตามลําดับ
2. ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และ
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย พบวามีความตองการจําเปนไมแตกตางกันทุกดาน
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3. ขอเสนอแนะอื่นๆ สรุปไดดังนี้
1) ดานสื่อและแหลงเรียนรู ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสื่อ/สนามเด็กเลน เครื่องเลน
สนามและสื่อพัฒนาดานภาษา ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหนึ่งวันในโรงเรียน การผลิตสื่อ ใหกับ
ครูกอนเปดภาคเรียน และควรมีการสนับสนุนสื่อใหมๆ เพื่อนํามาใชกับเด็กไดจริงๆ เนนการพัฒนาเด็กระดับ
ปฐมวัย และควรมีการจัดอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อปฐมวัยใหกับครูที่จบไมตรงเอก
2) ดานหลักสูตรและการนําไปใช ครูควรไดรับการพัฒนาและมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรอยางถองแท การนําหลักสูตรปฐมวัย ป 2560 ไปใชในโรงเรียน ควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจและนําไป
ประยุกตใชกับหลักสูตรเกา นําไปบูรณาการหลักสูตร เนนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ที่เปน
กระบวนการคิด จัดหาสื่อใหมๆ จากอินเตอรเน็ต หรือ ยูทูป ใหมๆ นํามาใช
3) ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบการจัดประสบการณที่เนน
กระบวนการคิด โดยมีแบบฝก เครื่องมือวัด สวนกลาง มีแบบสรุปการประเมินผลพัฒนาการที่ชัดเจน เปน
แนวทางเดียวกัน
4) ควรมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทําและปฏิบัติกิจกรรมและงานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีอบรม ประชุม โรงเรียนเอกชนมักไดรบั โอกาสนอย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและขาดแคลน
บุคลากร รวมถึงบุคลากรเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความยั่งยืน
5) ควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูปฐมวัย และควรมีการอบรมในเรื่อง
การแกปญหา เด็กดื้อ ซน กาวราว ไมมีวินัย
6) การจัดการศึกษาแกเด็กพิการ เนนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พรอมแกเด็กพิการ โดยคํานึงถึงความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล จัดทําเปนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) เนื่องดวยสภาพความพิการที่มีความหลากหลายและมีระดับความสามารถที่แตกตางกัน
7) ควรมีการสรางภาคีเครือขาย ระหวางครูปฐมวัย สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กับครู สพฐ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางนวัตกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรในองคกร อีกทั้ง
ควรจัดใหมีการมีสวนรวมกับองคกร/หนวยงาน การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับอําเภอและจังหวัด
8) อยากใหมีการอบรมวันหยุด เพราะสงสารเด็กและผูปกครองเพราะผูปกครองตองทํางาน
ตองเสียเวลาลางาน เพื่อเลี้ยงลูกใหครูไปอบรม
9) ควรใหมีศึกษานิเทศกรวมกับเทศบาลเมืองพะเยาทําการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย
10) ควรจัดสรรใหมีครูผูสอนที่จบหลักสูตรปฐมวัยโดยตรงใหกับทุกโรงเรียน
11) ผูปกครองนักเรียน มีแนวคิดเรงอาน เรงเขียน และแขงขันกันเอง มากกวาเนนการ
พัฒนาการของเด็ก ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหกับผูปกครอง
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จําแนกตาม
ประเด็นหลักพบวา สภาพปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน มีสภาพที่คาดหวังอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกดาน และมีสภาพปญหาในทุกดาน เนื่องจากสภาพที่คาดหวังมีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพปจจุบันในทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความตองการจําเปนพบวา มีความตองการจําเปน
ในทุกๆ ดาน โดยเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย คือ ดานสื่อและแหลงเรียนรู รองลงมาคือ
ดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดานการนิเทศภายใน ดานการประเมินผลพัฒนาการ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช และ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ จะเห็นวาในทุกๆ ดานลวนแตมีความ
ตองการจําเปนใหเกิดขึ้นทั้งนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาครัฐยังไมสามารถจัดการดําเนินงานจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยไดอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งที่การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสําคัญ เปนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบเติบอยางสมบูรณ อยางไรก็ตามจากผลการ
ประเมินความตองการจําเปนสามารถนํามาใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา นําไปใชเพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและ
ลําดับความสําคัญไดตามความจําเปนสูงสุด สอดคลองกับ สุวิมล วองวาณิช (2550 : 28) ที่กลาวถึงการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน วาเปนเครื่องมือบริหารที่มีประสิทธิภาพทําใหสามารถกําหนดแผนงานที่
สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน ปองกันการสูญเสียทรัพยากรกับการดําเนินงานที่ไมไดผานการ
วิเคราะหการดําเนินงานมาอยางแทจริง
2. ผลการประเมินความตองการจําเปนและจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน พบวาดาน
ที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ดานสื่อและแหลงเรียนรู ซึ่งรายการที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด
คือ สื่อมีความเพียงพอกับความตองการของเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ ครูปฐมวัยมีความรู ความสามารถในการ
ผลิตสื่อที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ ครูปฐมวัยใชสื่อและอุปกรณในการจัดประสบการ
สอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการของเด็กตามลําดับ สวนดานที่มีความตองการจําเปนลําดับที่นอยที่สุด
คือ ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งนี้เนื่องจากการประเมินความตองการจําเปนเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง ซึ่งในดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนไดดําเนินการและพัฒนามาโดยตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับดานสื่อและแหลงเรียนรู ในสภาพที่เปนจริง
โรงเรียนดําเนินการอยูในระดับที่นอยกวาเรื่องอืน่ ๆ แตมีความคาดหวังวาอยากจะไดรับในระดับมากที่สุด จึง
ทําใหมีชองวางระหวางสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริงมาก ซึ่งตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จะตองมีสื่อวัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย ใหเด็กมีโอกาสเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับ
ตนเอง และโลกที่เด็กอยู รวมทั้งพัฒนาการอยูรวมกับคนอื่นในสังคม (มัทนา ฉวนพยัคฆ, 2558 : 26)
นอกจากนี้ การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูบริหาร
จะตองจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการสรางรอยเชื่อมตอ และครูผูสอนระดับปฐมวัย
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จะตองจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ หนังสือที่เหมาะสมกับเด็ก ที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณพื้นฐาน
ที่สอดคลองกับการสรางรอยเชื่อมตอในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 :
46) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จากงานวิจัยของ มัทนา ฉวนพยัคฆ
( 2558) เรื่อง ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ไดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในวา โรงเรียนควรจัดหาสื่อ อุปกรณ
เครื่องเลนใหเหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนเด็ก และควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3. ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหนง เพศ สังกัด สาขาวิชาที่จบ และ
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย พบวามีความตองการจําเปนไมแตกตางกันทุกดาน แสดงวา
ทุกฝายมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในทุกๆ ดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากจังหวัดพะเยา เปนจังหวัดขนาดเล็ก ประชากรมีความหลากหลาย
ทั้งทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมไมแตกตางกันมากนัก ทําใหการบริหารจัดการทางดานการศึกษามี
ลักษณะคลายคลึงกันจึงทําใหมีปญหาและความตองการจําเปนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของมัทนา ฉวนพยัคฆ ( 2558) เรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนจําแนกตามตําแหนง สาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา ประสบการณการทํางาน พบวาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวา ความตองการจําเปนในการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ดานที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ดานสื่อและแหลงเรียนรู รองลงมาคือ ดาน
ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามลําดับ ดังนั้นหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของควรจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาในทั้งสามเรื่องนี้เปนอันดับแรก
1.2 หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา และผูที่สนใจ สามารถใชขอมูลจากการวิจัยนี้เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
เรื่อง สภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล๑-๓)
ตอนที่ ๑ : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : ใหทานเขียนเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
๑.๑ ตําแหนง  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ครูอัตราจาง  อื่นๆ..........................
๑.๒ เพศ
 ชาย
 หญิง
๑.๓ สังกัด
 สพป.พย.๑
 สพป.พย.๒
 การศึกษาพิเศษ
 สช.
 อปท.
 ตชด.
 พมจ.
๑.๔ สาขาวิชาที่จบ
 ดานปฐมวัย  สาขาวิชาอื่น โปรดระบุ........................................
๑.๕ ประสบการณในการทํางานดานการศึกษาปฐมวัย
 นอยกวา ๕ ป
 ๕ – ๑๐ ป
 มากกวา ๑๐ ป
ตอนที่ ๒ : สภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)
คําชี้แจง : ขอความกรุณาทานเขียนเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือที่ตรงกับสภาพปจจุบันของ
ทานและสภาพที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ ดังนี้
ดานสภาพปจจุบัน
๕ หมายถึง มีสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาของทานระดับมากที่สุด
๔ หมายถึง มีสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาของทานระดับมาก
๓ หมายถึง มีสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาของทานระดับปานกลาง
๒ หมายถึง มีสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาของทานระดับนอย
๑ หมายถึง มีสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาของทานระดับนอยที่สุด
ดานสภาพที่คาดหวัง
๕ หมายถึง มีสภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทานระดับมากที่สุด
๔ หมายถึง มีสภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทานระดับมาก
๓ หมายถึง มีสภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทานระดับปานกลาง
๒ หมายถึง มีสภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทานระดับนอย
๑ หมายถึง มีสภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาของทานระดับนอยที่สุด
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
๑๐
๑๑
12

13

รายการ
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ทานมีความรูความเขาในในเรื่องหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ผูบริหารและครูปฐมวัยรวมกันวิเคราะหและ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ครูปฐมวัยนําหลักสูตรไปใชในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจในการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ครูปฐมวัยจัดทําแผนการจัดประสบการณให
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
ครูปฐมวัยนําเทคนิคและวิธีการใหมๆมาใชใน
การจัดประสบการณการเรียนรู
ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิด
และประสบการณจริง
มีการจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยบูรณาการ
ทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู
ดานสื่อและแหลงเรียนรู
สื่อมีความเพียงพอกับความตองการของเด็ก
ปฐมวัย
ครูปฐมวัยใชสื่อและอุปกรณในการจัด
ประสบการณสอดคลองกับความสนใจและ
พัฒนาการของเด็ก
ครูปฐมวัยมีความรู ความสามารถในการผลิต
สื่อที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
มีการจัดมุมประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา
ที่สอดคลองกับวัยและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
ดานการประเมินผลพัฒนาการ
ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจในการวาง
แผนการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

๑

สภาพปจจุบัน
๒ ๓ ๔ ๕

สภาพที่คาดหวัง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

50
ที่

รายการ

๑

สภาพปจจุบัน
๒ ๓ ๔ ๕

สภาพที่คาดหวัง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๔ ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพ
ความเปนจริงดวยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเด็กอยางสม่ําเสมอ
๑๕ ครูปฐมวัยนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กมา
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานนิเทศภายใน
๑๖ ผูบริหารและครูปฐมวัยมีสวนรวมในการ
วางแผนนิเทศภายในอยางเปนระบบ
๑7 มีเครื่องมือที่ใชในการนิเทศภายในสําหรับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลาย
18 ครูปฐมวัยไดรับการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ
ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
19 ทานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย
20 มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยใหเปนภาระงานปกติ
๒๑ มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
๒๒ มีการวางระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกป
ความสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒๓ ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
๒๔ มีการติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยระหวางผูสอนกับ
ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ
๒๕ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวมกันระหวางโรงเรียนและบาน
๒๖ ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
ตอนที่ ๓ : ขอเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
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