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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา และ (2) หาแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ซึ่งศึกษาจากผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร 154 คน และครู 155 คน รวมทั้งหมด 309 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จากการสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X =3.29, S.D.=0.138) เมื่อพิจาณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.366) รองลงมาคือด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.48, S.D.=0.418) ด้านการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.32, S.D.=0.485) ด้านการบูรณาการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.25,
S.D.=0.348) ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.485) และ
ด้า นที่มีค่า เฉลี่ย น้อ ยที่สุด คือ ด้า นการสร้า งสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การเรีย นรู้ข องเด็ก อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X =2.63,
S.D.=0.294) แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า (1) โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัย
และประสบการณ์ของเด็ก และควรจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นกับการบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุข
ทั้งปัจจุบันและอนาคต (2) ครูและผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเด็ก
(3) ควรมีการประเมินและบันทึกพัฒนาการของเด็กครอบคลุมในทุกด้าน (4) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการบูรณาการ การเรียนรู้
ของเด็กให้สอดคล้องกับหลักสูตร และ สถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนของเด็ก (5) ผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอยู่เสมอ และ (6) ควรมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
คําสําคัญ: การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
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Abstract
This research aimed to study states and problems in early childhood education administration and to
seek approaches to promotion of educational development in educational institutions under supervision of the
office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 2. The study was conducted from a team of
directors and teachers of the early childhood students in the institutions within the area. The team of 309
members in total consisted of 154 directors and 155 teachers. The tool used for the research was a
questionnaire, and statistics used in data analysis included percentages, mean, and standard deviation, in which
a software package was used to assist the data processing. Results revealed that in overall, directors and
teachers rated states and problems of early childhood education administration in primary schools at a
moderate level ( X =3.29, S.D.=0.138). When considering each factor individually, creation of appropriate
curriculum was rated as highest ( X =4.04, S.D.=0.366), followed by relationship between teachers and child’s
family ( X =3.48, S.D.=0.418), assessment of child acquisition progress ( X =3.25, S.D.=0.348) integration of learning
contents, activities and promotion of child learning development ( X =3.32, S.D.=0.485), and creating supportive
learning environment ( X =2.63, S.D.=0.294), respectively. As for approaches to promote development in
educational administration, six suggestions were offered through the study. First, schools should design a
curriculum that matches children’s age and experience. In addition, the curriculum should be flexible and could
be integrated with other content areas. Second, teachers and parents should work together in designing
curriculum contents that are appropriate for children’s development. Third, there should be an evaluation and
records of children’s development that cover all aspects of development. Fourth, activities designed for
children should match the curriculum and suit their community. Fifth, teachers should aim for constant self
improvement which will lead to new development in their teaching and creating new activities for children.
Finally, there should be constant analysis of learning environment both inside and outside schools.
Key words: Early Childhood Education Administration

บทนํา
“ปฐมวั ย” ถื อเป็ นปฐมบทแห่ งการพั ฒนามนุษย์
การพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องเริ่ม
ตั้งแต่ อยู่ ในครรภ์ มารดา ปั จจั ยแวดล้ อมและการเลี้ ยงดู ที่
เหมาะสมสามารถปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะการพั ฒ นาและ
ประสิทธิภาพการทํางานของสมองได้โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี
แรกของชี วิ ต การพั ฒนาเด็ กให้ มี พั ฒนาการทุ กด้ านอย่ า ง
สมดุล จําเป็นต้องอาศัยความตื่นตัวและการผนึกกําลังจาก
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน (อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, 2553)
ในการดํ า เนิ นงานพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาปฐมวัยยังมีปัญหามากมายโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จากรายงานการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก าร
ให้บริการ เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2550 พบว่า
เด็ กที่ เข้ ารั บการเลี้ยงดู โดยสถานศึ กษาพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย
ส่วนใหญ่ด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ
โดยเฉพาะมาตรฐานในด้านคุณภาพในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็ก นอกจากนี้ยังขาด
ประสิทธิ ภาพและความต่ อเนื่องในการกํ ากั บดูแลคุณภาพ
มาตรฐาน สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ดูแลเด็ก อายุ 3–5 ปี
ยั ง ขาดคุ ณ ภาพในเรื่ อ งวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการของเด็ ก การเรี ยนการสอนดํ าเนิ นการโดยขาด
ความเข้าใจปรัชญาพื้นฐาน มุ่งเน้นเรื่องการสอนอ่าน เขียน
และคิดเลข เพื่อให้เด็กสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเรียนการสอนยึดครูเป็ นสําคั ญ
(อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, 2553) ในขณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่า
ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษานั้น
ยังไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ในด้านการสร้างหลักสูตรที่
เหมาะสม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและ
การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู ผู้ ส อนและ
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ครอบครั วเด็ ก ครูและผู้บ ริหาร สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ว่ามีการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเป็นอย่างไร ซึ่งผลจากการ
วิจัยจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การอบรมสัมมนาของ
ครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย ว่า
ควรดําเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป็นข้อมูล
ให้กับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
การกําหนดแนวทาง แก้ไ ข ปรับปรุง และ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วิธีการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยทั่วไป สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครศรี ธรรมราช เขต 2
จํานวน 255 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 255 คน และครู
261 คนรวมทั้งหมด 516 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, 2556)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูได้มาโดยการ
กํา หนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งโดยใช้ต ารางของเครจซี่แ ละ
มอร์แกน และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั่วไปจํานวน 154 โรงเรียน
ประกอบด้วยผู้บริหาร 154 คน และครู 155 คนรวมทั้งหมด
309 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ได้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย น
พระราชทานปฐมวั ย สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ และแบบสัมภาษณ์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม ถามเกี่ยวกับสภาพ
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การดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ใน 6 ด้าน
คือ การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมิน
พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ครูผู้สอนและครอบครัวของเด็ก
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ช่วยในการ
ประเมินผล ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนา
กลุ่มใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า สภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครศรีธ รรมราช เขต 2
โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =3.29,
S.D.=0.138) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนพรัตน์ ผลเต็ม
(2551) ศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 พบว่า โรงเรียนมีการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดย
เรี ย งลํ า ดั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครองเด็ ก ต่ อ การ
บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหา
น้อยสุดตามลํ าดั บ คือ ด้ านการสร้างหลักสูตรที่ เหมาะสม
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม ด้านการบูรณาการการเรียนรู้
ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครอบครัวของเด็ก การบริหาร
จัดการการศึกษาปฐมวัยที่ผู้ปกครองเด็กเห็นว่ามีการปฏิบัติ
มากกว่าด้านอื่น คือ การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม และการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ส่วน
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยที่ผู้ปกครองเด็ก เห็นว่ามี
การปฏิบัติน้อยกว่าการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ คือ ด้าน
การสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งครูกับ ครอบครัว ของเด็ก
สอดคล้องกับการศึกษาของนุชตรี พูลเพิ่ม (2553) พบว่า
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
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1. ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.366) พบว่า
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรได้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ของเด็ก และโรงเรียนจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ได้มีการบูรณา
การเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกันและมีการพัฒนาเด็กให้รู้สึก
เป็นสุ ขทั้ง ปัจจุ บันและอนาคต จัด ได้เ หมาะสมกับวั ยและ
ประสบการณ์ของเด็ก เหมาะสมกับพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก มุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรโดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่
เด็กมีอยู่ เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อย
โอกาส และเด็กพิเศษ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภาษา
ของเด็ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งด้ า นวัฒ นธรรมและ
เอกลัก ษณ์ข องเด็ก และจัด หลัก สูต รให้ยืด หยุ่น ทําให้เด็ก
เป็นสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ส อนกั บ
ครอบครั ว โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( X =3.48, S.D.=0.418) พบว่าครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาเด็ก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนให้
ผู้ ป กครองได้ ท ราบอย่ า งสม่ํ า เสมอ ครู แ ละผู้ ป กครอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลและทําความเข้าใจเรื่องพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน
แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกับ
ทางโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเด็กและ
การจัดการเรียนการสอน ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
กําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
เด็ก ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทําความเข้าใจพัฒนาการ
และการเรี ย นรู้ ข องเด็ก ต้อ งยอมรับ และร่ว มมือ กัน
รับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ดังนั้น ผู้เลี้ยงดูเด็กจึงมิใช่
จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วยกันเกี่ยวกับ
การพัฒ นาเด็ก เท่า นั้น แต่จ ะต้อ งให้พ่อ แม่ ผู้ป กครอง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง จะต้องเป็นผู้กําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความ
ต้องการ โดยไม่คํานึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
สอดคล้องกับการศึกษาของบุศรา บุตรโคตร (2557) พบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารตําบลอู่ตะเภา อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติตนและ
ปฏิบั ติงานตามหน้า ที่ของครูไ ด้ อย่ างดี ปฏิบัติ กิจ วัตรการ
ทํางานด้วยความตั้งใจเอาใจใส่เสียสละ การจัดกิจกรรมและ

สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นได้เหมาะสมกับวัยและสภาพ
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนชั้นเด็กเล็กอยู่เสมอทุกปี
3. ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.32,
S.D.=0.358) ในส่วนของการดําเนินการประเมินและบันทึก
พั ฒ นาการของเด็ ก ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นและสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ รองลงมาคือการประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก ครูมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้เหมาะสมกับวัย
ครูมีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก และการทํากิจกรรมครูผู้สอนจะคอยเป็นผู้สนับสนุน
ชี้แนะและเรียนรู้ร่วมกับเด็กและกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้และ
ค้นพบด้วยตนเอง
4. ด้ านการบูรณาการเรียนรู้โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ ในระดั บปานกลาง ( X =3.25, S.D.=0.347)
พบว่ า มี ก ารจั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ได้
สอดคล้ องกั บหลั กสู ต รสถานศึก ษาและเข้ ากั บ บริ บ ทของ
ชุมชนของเด็ก รองลงมาคือ ครูผู้สอนบูรณาการเรียนรู้ไ ด้
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมบูรณา
การ การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ได้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาและเข้ากับบริบทของชุมชนของเด็ก มีการวาง
แผนการจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก เรี ย นรู้ ผ่ า นการเล่ น ที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมกับ วัยและพัฒนาการของเด็ก
และครู ผู้ ส อนบู ร ณาการเรี ย นรู้ ไ ด้ เ หมาะสมกั บ วั ย และ
พัฒนาการ ให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ด้า นการจัด กิจ กรรมที่ส่ง เสริม พัฒ นาการ
และการเรียนรู้ของเด็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.485) พบว่า ผู้สอนมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและใช้เทคนิคใหม่ ๆ ใน
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก อยู่ เ สมอ
รองลงมาคือโรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม
6. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กโดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง
( X =2.63, S.D.=0.294) พบว่า มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ครูผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของเด็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และสนองความต้ องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย น
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ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ของเด็ กที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ และสนองความต้ องการ ความ
สนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีสื่อการเรียน
การสอน เครื่องเล่นและวัสดุ อุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจของ
เด็ กและมี ปริ มาณเพี ยงพอ จั ดสภาพแวดล้ อมโดยคํ านึ งถึ ง
ความสะอาด ปลอดภัยและความสะดวกในการทํากิจกรรมของ
เด็กมากที่สุดและครูจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเองและโลกที่เด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม สอดคล้องกับการศึกษาของบุศรา บุตรโคตร (2557)
พบว่า ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารตําบลอู่ตะเภา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาคารสถานที่ตั้งมีความปลอดภัยกับเด็กอย่างเหมาะสมใช้เป็น
ที่ เรี ยน ภายในอาคารมี แสงสว่ างเพี ยงพอสม่ํ าเสมอและมี
อากาศถ่ ายเทได้ สะดวก บริ เวณอาคารมี สภาพแวดล้ อมถู ก
สุ ขลั กษณะเหมาะสม พื้ นที่ ใช้ สอย บริ เวณสํ าหรั บนอน ที่
ประกอบอาหาร ที่ รั บประทานอาหาร ห้ องเอนกประสงค์
สะอาดปลอดภัยเหมาะสมที่จะให้เด็กทํากิจกรรม จัดห้องเรียน
และบริ เ วณห้ อ งเรี ย นมี บ รรยากาศเอื้ อ อํ า นวยต่ อ การจั ด
กิจกรรมเพื่อประสบการณ์ของเด็ก มุมต่าง ๆ ในห้องเรียนมี
ความเหมาะสมต่ อการส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อมและ
พัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวั ยในสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า (1) ด้านการสร้าง
หลั กสู ตรที่ เหมาะสม พบว่ ามี จุ ดเด่ น คื อ โรงเรี ยนพั ฒนา
หลั กสู ตรได้ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ และตามเป้ าหมายของ
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พัฒนา
หลั ก สู ต รได้ เ หมาะสมกั บ หลั ก สู ต ร สถานศึ ก ษาปฐมวั ย
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็กที่ใช้ในสถานศึกษา
จัดหลักสูตรได้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาของเด็ ก มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
หลักสูตรโดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่
พัฒนาหลักสู ตรให้เด็กได้รั บประสบการณ์ใหม่ ทั้งเด็กปกติ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ภาษาของเด็ ก คํ านึ งถึ งความแตกต่ างด้ านวั ฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของเด็กและจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้มีการบูรณา
การเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกันและมีการพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็น
สุขทั้งปัจจุบันและอนาคต (2) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีอาคาร
สถานที่ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมถึ ง การจั ด ที่ เ ล่ น และมุ ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอาศัย
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อยู่ โรงเรี ยนไม่ พี ยงพอ (3) ด้ านการจั ดกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า ครูควรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเข้าใจเด็กแต่ละคน รวมถึง
การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
การเรี ยนรู้ ข องเด็ กเพื่ อ นํ ามาปรั บปรุ งในการจั ดกิ จ กรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก (4) ด้านการบูรณาการการเรียนรู้
พบว่า ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
นํานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนวคิดใดแนวคิด
หนึ่ง ยึดหลักการหนึ่งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก
ได้เรียนรู้หลายกิจกรรมหลายทักษะ และหลายประสบการณ์
สําคั ญ รวมถึ งการส่ งเสริ มด้ านคุ ณธรรม ค่ านิ ยมในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ (5) ด้านการประเมินพัฒนาการและการ
เรี ยนรู้ ของเด็ ก พบว่ า ครู ผู้ สอนควรทํ าความเข้ าใจในเรื่ อง
พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุของเด็ก ใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลายในการประเมินพัฒนาการผู้เรียน และนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล และ (6)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกั บครอบครัว การรายงาน
ความก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ
ยั งไม่ ส ม่ํ าเสมอ และผู้ ป กครองยั งไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผลเด็กโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ดังนั้นครูผู้สอนควร
รายงานความก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครอง
ทราบและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลเด็กอย่าง
สม่ําเสมอ

สรุป
สภาพและปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
ได้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก และโรงเรียน
จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้มีการบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันและมีการพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขทั้งปัจจุบันและ
อนาคต ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเด็ก การดําเนินการ
ประเมิน และบันทึ กพัฒ นาการของเด็ก ครอบคลุ มทุก ด้า น
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้
ของเด็ก ได้ สอดคล้อ งกั บหลัก สูต รสถานศึ กษาและเข้ ากั บ
บริบทของชุมชนของเด็ก ผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อนํามาปรับปรุงและใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม
เพื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของเด็ กอยู่ เสมอและมี การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของสถานศึก ษา
อย่างทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. โรงเรี ย นควรจั ด สภาพแวดล้ อ มโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสะอาด ปลอดภัยและความสะดวกในการทํากิจกรรม
ของเด็กให้มากที่สุด ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ตนเอง และโลกที่ เ ด็ ก อยู่ ร วมทั้ ง พั ฒ นาการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
ให้ร่มรื่น สวยงาม กว้างขวาง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก ครูควรมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น
เหมือนบ้า นและมีค วามเป็นระเบียบเรียบร้อย และควรมี
อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะสามารถให้เด็กได้
เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอาศัยอยู่
2. โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เสมือนสังคมหนึ่งที่มีคุณค่าสําหรับเด็กแต่ละคน
และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษา
ปฐมวัย ควรมีก ารจัด กิจ กรรมที่ส่ง เสริม พัฒ นาการและ
การเรีย นรู้ข องเด็กได้เหมาะสมกับวั ย ควรมี ความรู้ค วาม
เข้าใจในการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กใน
การทํากิจกรรม ครูผู้สอนจะคอยเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง
ครู ผู้ ส อนมี ค วามเข้ า ใจในการพั ฒ นาการความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลและเข้าใจเด็กแต่ละคน
3. ในการจัดการเรียนรู้ควรยึดหลักการหนึ่งแนวคิด
โดยในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ทักษะและหลายประสบการณ์สําคัญ รู้ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้
อย่ างเหมาะสมกั บวั ยและพั ฒนาการ การจั ดการเรี ยนรู้ ให้
สอดคล้องกับการบริหารและบริบทของสังคมและสถานที่เด็ก
อาศัยอยู่รวมทั้งการบูรณาการกับด้านคุณธรรม และค่านิยมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การประเมินพัฒนาการเด็ก ส่วนใหญ่ผู้ประเมิน
จะยึดวิธีการสั งเกต ควรนํา ผลการประเมิ นมาใช้ปรับปรุ ง
พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล ครูควรมีการรายงานความก้าวหน้า
ในเรื่องพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบอยู่เสมอและ
ผู้ ป กครองควรมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลเด็ ก ในทุ ก
กิจกรรม

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
2 ประเภทด้วยกัน คือ ด้วยแบบสอบถามและประชุมกลุ่ม
ซึ่งผลการศึกษายังเป็นข้อจํากัดเพราะศึกษาจากผู้บริหาร
และครูผู้สอนของโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุม
ปัญหาและสามารถนําผลการศึกษามาพัฒนา ควรศึกษาจาก
บริบทรอบข้างของโรงเรียน คือ ผู้ปกครองของนักเรียนและ

ชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อให้การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องและครอบคลุมที่สุด ควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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