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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครังนี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม และเพือนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาเสนอต่อผูบ้ริหาร สาํหรับเป็นแนวทางในการพฒันา การจดัการศึกษา

ปฐมวยัของโรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองโสน 

อาํเภอกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2556 จงัหวดันครปฐม จาํนวน 53 คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช ้

ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า 1) ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี ระดบั

การศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี 2) การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่า อยู่

ในระดบัมาก อนัดบัที 1 คือ ดา้นครูผูส้อน อนัดบัที 2 คือ ดา้นการบริการนกัเรียน อนัดบัที 3 คือ ดา้นสือการเรียนการสอน อนัดบั

ที 4 คือ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง อนัดบัที 5 คือ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และอนัดบัที 6 คือ ดา้นการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ 3) ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 6 ดา้น คือ (1) ดา้นการจดัประสบการณ์เกียวกบัการ

เรียนการสอน มีการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนทงั 4 ดา้น จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชป้ระสาทสัมผสัทงัห้า (2) ดา้น

ครูผูส้อน เป็นครูปฐมวยัโดยตรง มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด เชือมนั มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่โมโหง่าย มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความเมตตา ความรับผดิชอบและพูดจาสุภาพ (3) ดา้นสือการเรียนการสอน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ทีทนัสมยัเหมาะสม (4) ดา้นการ

จดัสภาพแวดลอ้ม สะอาด ร่มรืนและปลอดภยั เอือต่อการจดัการเรียนการสอนของเด็ก (5) ดา้นการบริการนักเรียน การดูแลความ

ปลอดภยั การตรวจสุขภาพ การใหค้าํแนะนาํปรึกษา และ (6) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ผูป้กครองมีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรม มีเอกสารติดต่อกบัผูป้กครอง  
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Abstract 

 

  The purposes of this study were to study the early childhood educational management of Ban 

Nongsano School on Kamphaeng Saen district at Nakhon Pathom province and presented the result to the administrator 

for it could be use as guideline to develop the early childhood educational management of Ban Nongsano School on 

Kamphaeng Saen district at Nakhon Pathom province. 

 Population in this study was 53 teachers, academy committee and parents Ban Nongsano School on 

Kamphaeng Saen district at Nakhon Pathom province in academic year 2013. Tool used in this study was a set of 

questionnaire. Statistics used in data analysis were mean, percentage and standard deviation. 

  The study found that 1) the majority was male, aged among 31 – 40 years old and graduated lower than 

Bachelor 2) The mean of attitudes regarding to the early childhood educational management of Ban Nongsano School 

on Kamphaeng Saen district at Nakhon Pathom province in overall was in high level. When considered in each aspect 

which could sort from high to low as followed; teachers aspect, student service aspect, learning and teaching media 

aspect, relationship between school and parent aspect, environment management aspect and learning experience 

management aspect. 3) The suggestion of respondents, 1) about the learning experience management aspect school 

should manage the experience for learner in 4 sections and learning and teaching management by Method of Sense 

Realism. 2) about the teacher aspect teacher should be the real early childhood teacher, had good intelligence, smart, 

confidence, had creative idea, no hothead, had moral and ethics, merciful, responsible and speak politely. 3) about the 

learning and teaching media aspect school should provide the modern and suitable material and equipment. 4) about the 

environment management aspect it should clean and safe and suitable to childhood learning. 5) about the student service 

aspect school should take good care of safety, health check and give the advice. 6) about the relationship between school 

and parent aspect parent should have the participate in activity and school should have connection with the parent by 

documentary.  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึงที

เล็งเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวยั ได้พฒันาหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 ทีเนน้การพฒันาเด็กตงัแต่แรก

เกิดถึง 5 ปี บนพืนฐานการอบรมเลียงดูและการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ ทีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ

ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม

วฒันธรรมทีเด็กอาศยัอยู่ดว้ยความรัก ความเอืออาทรและ

ความเขา้ใจของทุกคนเพือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้

เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ (กรมวิชาการ. 

2546: 12) 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ไดจ้ดัให้การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาระดบัหนึง

ในการศึกษาชาติ แมไ้ม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั ตามมาตรา 

18 การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขนัพืนฐานใหจ้ดั

ในสถานศึกษา ดงัต่อไปนี สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ 

ศนูยเ์ด็กเลก็ ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์

ของสถาบนัศาสนาศนูยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริมของ

เด็กพิการและเด็ก ซึงมีความตอ้งการพิเศษ หรือสถาน

พฒันาเด็กปฐมวยัทีเรียกชืออย่างอืน โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนทีสังกัด

สถาบนัพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน ซึงจากพระราชบญัญติั

ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การศึกษาปฐมวยัจดัเป็นส่วนหนึง

ของการศึกษาชาติ 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยจะเน้นการส่งเสริม

พัฒนาการ และการเตรียมความพร้อมของเด็กทัง

พฒันาการทางด้านร่างกาย พฒันาการทางด้านอารมณ์ 

จิตใจ พฒันาการทางด้านสังคมและพฒันาการทางด้าน

สติปัญญา ลกัษณะการเรียนการสอนเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ 

ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั กรมวิชาการ (2546: 39 – 

40) ไดเ้นน้ใหมี้การจดัประสบการณ์ ทีสาํคญั คือ การเล่น

และการเรียนรู้ เพือพฒันาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนือง 

เนน้เด็กเป็นสาํคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทของสงัคมทีเด็กอาศยัอยู ่

ใหเ้ด็กไดรั้บพฒันา โดยใหค้วามสาํคญัทงักบักระบวนการ

และผลผลิตจดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการ

อย่างต่อเนือง เป็นส่วนหนึงของการจดัประสบการณ์ ทงั

ให้ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

เป้าหมายทีสาํคญัของการศึกษาปฐมวยั คือ การส่งเสริม

เด็กให้ไปสู่คุณลักษณะทีพึงประสงค์ดังนี ร่างกาย

เจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยทีดี กลา้มเนือใหญ่ 

กลา้มเนือเลก็แข็งแรงใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพนัธ์กนัมีสุขภาพจิตทีดี และมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจทีดีงาม ชืนชมและแสดงออกทาง

ศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 
ช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ 
สิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย อยูร่่วมกบัผูอื้น

ไดอ้ย่างสงบสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของสังคม

ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุขใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถ

ในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มีจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และมี

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 โรงเรียนบ้านหนองโสน สังกัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  อ ําเภอ

กาํแพงแสน จังหวดันครปฐม มีการจัดการศึกษาตังแต่
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ระดบัชนัอนุบาลจนถึงระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  ซึง

ในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความแตกต่างกันไปตาม

บริบท  ทาํใหน้กัเรียนเรียนมีพฒันาการทีแตกต่างกนัไปไม่

ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร ซึงจ ํานวนนักเรียนระดับ

ปฐมวยัมีแนวโน้มลดลงคือ ในปีการศึกษา  จาํนวน 

 คน (แผนปฏิบัติการ. : ) ปีการศึกษา    

จาํนวน   คน (แผนปฏิบัติการ. : ) ปีการศึกษา 

 จ ํานวน  คน (แผนปฏิบัติการ. : )  ปี

การศึกษา  จาํนวน  คน (แผนปฏิบัตกิาร. : ) 

จาํนวนนักเรียนทีลดลงทาํให้ผูป้กครองขาดความเชือมนั 

ความศรัทธาในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้น

หนองโสนและนําบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใกลเ้คียง 

นักเรียนปฐมวยัจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และด้านสติปัญญา  เพือให้

นักเรียนมีพฒันาการทีดีขึน ดังนันในการจัดการศึกษา

ปฐมวยัการจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบ้านหนอง

โสนจึงต้องมีการพัฒนาใน  ด้านคือ ) ด้านการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอน ) ดา้นครูผูส้อน ) ดา้น

สือการเรียนการสอน ) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ) ดา้น

การบริการนักเรียน และ ) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง เพือใหผู้ป้กครองเกิดความไวว้างใจ

กับโรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาในด้านดังกล่าวให้มาก

ทีสุด ซึงในการจดัการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ต้อง

อาศยัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร ในการจดัการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้

  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพือศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน

บา้นหนองโสน  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  

 2. เ พื อ นํา ผ ล ที ไ ด จ้ า ก ก า ร ศ ึก ษ า เ สน อ ต ่อ

ผูบ้ริหาร สาํหรับเป็นแนวทางในการพฒันา การจดัการ

ศึกษาปฐมวยัของโรงเรี ยนบา้นหนองโสน อ ํา เภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

  

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาครังนี มีขอบเขตการศึกษามุ่งเน้นเรือง 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองโสน 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในหวัขอ้ต่อไปนี 

 1.  ขอบเขตด้านเนือหา 

        การศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน

บา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

มุ่งศึกษาเฉพาะการจดัการศึกษาใน  ดา้น คือ ) 

ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ) ดา้นครูผูส้อน 

)  ด้า น สือ ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น  )  ด้า น ก า ร จัด

สภาพแวดลอ้ม ) ดา้นการบริการนกัเรียน และ ) ดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

   2.  ขอบเขตด้านประชากร 

      ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ครูโรงเรียน

บ้านหนองโสน จาํนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 

จาํนวน    คน ผูป้กครอง จาํนวน   คน ทงัหมด  คน  

   3.  ขอบเขตด้านตวัแปร 

  .  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  อายุ  สถานภาพ  

และระดบัการศึกษา   

  .  ตัวแปรตาม คือ การจัดสถานศึกษา

ปฐมวยั นนัผูศึ้กษามุ่งศึกษาตวัแปรดงันี 

  . .   ดา้นการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

  . .   ดา้นครูผูส้อน 

  . .   ดา้นสือการเรียนการสอน   
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  3.3.4  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 

  3.3.5  ดา้นการบริการนกัเรียน 

  3.3.6  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาครังนีใช้ระยะเวลา    เดือน ตังแต่

เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.  

 

กรอบแนวคดิของการศึกษา  

 การศึกษาเรือง การจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียนบ้านหนองโสน อ ําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ผูศึ้กษาได้ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช  (กระทรวงศึกษาธิการ.  : 45-

49) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายของตวัแปร

ทีศึกษาครังนี จึงขอเสนอดงันี 

การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจดัการ

ศึกษาในลกัษณะของการอบรมเลียงดูและให้การศึกษา 

เพือทีเด็กจะได้รับพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ตามวยัและความสามารถของ

แต่ละบุคคล ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

การจัดประสบการณ์และการเ รียนการสอน 

หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน

ตอ้งมีการพฒันาทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา มีการจดักิจกรรมทีเหมาะสมตามบริบทของเด็ก มี

การประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพทีเป็นจริง เพือนํา

ขอ้มูลมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป เพือให้เกิดการพฒันาใน

ดา้นต่างๆสูงขึน  

ครูผู้สอน หมายถึง ผูมี้บทบาทสาํคญัในการจัด

การศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ มีความรู้ สามารถ

อบรมเลียงดูเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงครูมีบทบาทหน้าทีไดแ้ก่  

บทบาทหน้าทีในการสอน บทบาทหน้าทีในการอบรม

เลียงดูเด็กทีเขา้ศึกษาในชนัอนุบาล บทบาทและหน้าทีใน

การควบคุมดูแลเด็กเล่น และบทบาทหน้าทีในงานธุรการ

ป ร ะ จํา ว ัน  เ พื อ ให้ เ ด็ ก มี พัฒ น า ก า ร ที ดี ขึ น  บ ร ร ลุ

วตัถุประสงคที์ตงัไว ้

สือการเรียนการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์หรือ

วิธีการต่างๆทีนาํมาใชป้ระกอบการสอน เพือให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้เมือครูผูส้อนหรือครูตัง

จุดมุ่งหมายและจัดเตรียมเนือหา เพือสอนนักเรียน ครู

จาํเป็นต้องจัดเตรียมสือทีจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ ทศันคติ หรือทักษะทีตนมีอยู่ในเรืองนันๆ 

ไปสู่นกัเรียนครูตอ้งมีสือการเรียนการสอน เพือกระตุน้ความ

สนใจของเด็กใหเ้กิดการเรียนและการพฒันาการดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 

การจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง สิงต่างๆทีอยู่

รอบตัวเราทงัมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทังสภาพแวดลอ้ม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก  ทีทาํใหมี้บรรยากาศที

เอือต่อการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

การบริการนักเรียน หมายถึง การให้บริการ

นกัเรียนวยัอนุบาลในดา้นความปลอดภยันักเรียน ป้องกนัมิ

ให้เด็กมีอันตรายจากสิงต่างๆใ นขณะทีเด็กอยู่ในความ

รับผดิชอบของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

หมายถึง  การจดัให้ครู นักเรียน ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาปฐมวยั  เป็นงานหนึงทีโรงเรียนจะตอ้งให้

ความสนใจเอาใจใส่ดูแล และพฒันาความร่วมมือกนัอย่าง
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ต่อเนือง ครูและผูป้กครองจะตอ้งหันหน้าเขา้มาร่วมมือกนั

ดูแลและพัฒนาความเจริญเติบโตทังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา  

  โรงเรียนบ้านหนองโสน หมายถึง โรงเรียนทีจดั

การศึกษาปฐมวยับา้นหนองโสน สงักดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  อาํเภอกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม 

 เพศ หมายถึง  เพศชาย หญิงของครูผู ้สอน 

คณะกรรมการศึกษาและผูป้กครองของโรงเรียนบ้าน

หนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 อายุ   หมายถึง  อายุจ ริงของของครูผู ้สอ น 

คณะกรรมการศึกษาและผูป้กครองของโรงเรียนบ้าน

หนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม ทีตอบ

แบบสอบถามโดยนับอายุเต็มปีปฏิทิน จนถึงปี 4 ซึง

เป็นปีทีตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขัน

สูงสุดของของครูผู ้สอน คณะกรรมการศึกษาและ

ผูป้กครองของโรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม  

  

ประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา 

 1. ไดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

โรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

 2. ไดแ้นวทางในการพฒันา การจดัการศึกษา

ปฐมวยัของโรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม  

  

ขันตอนการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาครังนีผูศึ้กษาได้กาํหนดขนัตอนการ

ดาํเนินการศึกษา โดยทาํตามลาํดบัขนัตอนการศึกษาไว ้3 

ขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที  1 การจัดเตรียมวางแผนการ

ดาํเนินงาน 

 ขนัตอนนีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยทีเกียวขอ้งกับ การจัดการศึกษาปฐมวยัของ

โรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

โดยกาํหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา 

กรอบแนวคิดของการศึกษา คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ ขนัตอนการ

ดาํเนินการศึกษา ประชากรและเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

 ขันตอนที 2 การดาํเนินงาน 

ผู ้ศึ ก ษ า สร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ซึ ง เ ป็ น

แบบสอบถามนาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงใน

เนือหา ให้ข้อคิดเห็น และได้ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุง

แบบสอบถามเพือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนการกาํหนด

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

กาํหนดสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูและการสรุปผล 

 ขันตอนที 3 การรายงานผลการศึกษา 

 ขันตอนนีเป็นขันตอนการจัดทําการรายผล

การศึกษา จากการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและการ

จดัทาํขอ้เสนอแนะ การจดัพิมพรู์ปเล่มและการนาํเสนอ

บณัฑิตวิทยาลยัเพือพิจารณาอนุมติั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ครูโรงเรียน

บ้านหนองโสน จาํนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 

จาํนวน    คน ผูป้กครอง จาํนวน   คน ทงัหมด  คน 

โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดใหเ้ก็บขอ้มลูจากประชากรทงัหมด 
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เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 เ ค รื อ ง ม ือ ที ใ ช ใ้ น ก า ร ศ ึก ษ า ค รั ง นี เ ป็ น

แบบสอบถามทีผูศ้ึกษาไดป้รับปรุงจาก จุฬารัตน์  ศรีสุ

วัฒนานันท์ (  : )  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช  (กระทรวงศึกษาธิการ.  : 45 -49)   

 1. การสร้างแบบสอบถามนิยามศัพท์เฉพาะที

กาํหนดไวเ้สนออาจารยที์ปรึกษา เพือขอความเห็นชอบ

และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขส่วนทีบกพร่อง ซึง

แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

 1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 1.2  สร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 

ดา้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จาํนวน 3 ขอ้ ดา้น

ครูผูส้อนจาํนวน 3 ขอ้ ดา้นสือการเรียนการสอนจาํนวน 3 

ขอ้ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการ

บริการนักเรียน จาํนวน 3 ข้อ และด้านความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง จาํนวน 3 ขอ้ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 

(Check List) โดยมีคาํถามเกียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบ

แบบสอบถามตามตัวแปรทีกาํหนดไวคื้อ เพศ อายุ และ

ระดบัการศึกษา  

           ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามการจัด

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองโสน อาํเภอ

กํา แพ งแ สน  จั งห วัด นค รป ฐม  ซึ งมี ลัก ษณ ะเ ป็ น

แบบสอบถามแบบปลายปิด ถามในหวัขอ้ ปัจจยัดา้นการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นสือการเรียนการ

สอน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริการนักเรียน 

และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง โดย

แต่ละขอ้คาํถามเป็นการให้ความสาํคัญในแต่ละเรืองทีมี

คาํตอบให้เลือกแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดบัตามแนวความคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 

(กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2540 : 98)   

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดง

ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการจดัการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองโสน อาํเภอกําแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ในการปฏิบติังานเป็นรายดา้น   

 

วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การศึกษาครังนี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามจาํนวน

ทงัสิน 53 ชุด เพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เท่ากบัจาํนวนประชากรทงัหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูดงันี 

 1. แจกแบบสอบถามและชีแจงพร้อมอธิบาย

วิ ธี ก า ร ต อ บ แ บ บ สอ บ ถ า ม อ ย่ า ง ถูก ต้อ ง ใ ห้ผู ้ต อ บ

แบบสอบถามทราบ รวมถึงชีแจงใหท้ราบถึงวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในครังนี 

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย

ตนเองทงัหมดในเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.  

 3. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกตอ้ง

แ ล ะ นับ จํา น ว น ให้ เ ท่ า กับ จํา น ว น ป ร ะ ช า ก ร ก ร ณี

แบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหม่อีกครัง เพือให้ไดข้อ้มูล

ทีครบถว้น 

   4. นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปวิเคราะห์ตามวิธีการ

ทางสถิติ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลครังนี ผูศึ้กษานาํขอ้มูลทีได้

จากแบบสอบถาม มาประมวลผลเพือหาค่าสถิติดงันี 

 ตอนที 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถี (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage) 

 ตอนที 2 การปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองโสน อาํเภอกําแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ของผูต้อบแบบสอบถาม ทังนีผูศึ้กษา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย (μ) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (σ) โดยนาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์ครบถว้นมา

วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายจากค่าเฉลียทีไดโ้ดย

ใชเ้กณฑข์องเบสท ์ดงันี (Best. 1977: 147 อ้างถึงใน วาริน  

แซ่ตนั. 2543 : 66) 

 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มลู โดยการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 

 
  

สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพืนฐานคือ ค่าเฉลีย 

(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามซึงไดแ้ก่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนปฐมวยัของโรงเรียน

บา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 

คน พบว่า ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เพศชาย จาํนวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.60 เพศหญิง จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.40  ส่วนมากอายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  อายุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

อาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุ -  

ปี จ ํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนมากมีระดับ

การศึกษา ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ปริญญาตรี จ ํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 2. การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นหนอง

โสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากดา้นที 1-6 ดงันี อนัดบัที 1 คือ ดา้น

ครูผูส้อน อนัดบัที 2 คือ ดา้นการบริการนกัเรียน อนัดบัที 3 

คือ ด้านสือการเรียนการสอน อันดับที 4 คือ ด้าน

ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง อนัดบัที 5 คือ

 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และอนัดับที 6 คือ 

ดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ เมือแยกเป็นรายดา้นพบว่า 

1. ด้านครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัที 1 คือ ครูเป็น

ผูมี้บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา จะต้องเป็นผู ้มี

ประสบการณ์ มีความรู้ สามารถอบรมเลียงดูเด็กไดเ้ป็น

อยา่งดี อนัดบัที 2 คือ ครูอนุบาลจะตอ้งมีการอบรมเลียงดู 

ปลกูฝังจริยธรรม และระเบียบวินยัต่างๆใหแ้ก่เด็ก อนัดบัที 

3 คือ ในการจดัประสบการณ์ครูจะตอ้งมีการเตรียมการใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเตรียมเนือหาหรือมวลประสบการณ์ที

จะสอน การเตรียมสภาพหรือบรรยากาศของห้องเรียน 

และอนัดบัที 4 คือ ครูควบคุมดูแลเด็กเล่นการเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้สิงต่างๆ ดว้ยตนเอง เด็กเล่นกิจกรรมต่างๆ 

ไดต้ามความพอใจ ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้ครบ

ทงั 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสติปัญญาและ

ดา้นสงัคม  
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2. ด้านการบริการนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั

มาก อนัดบัที 1 คือ ดา้นบริการแนะแนว เป็นการให้ความรู้ 

คาํปรึกษาเกียวกบัขอ้คิดเห็น เพือให้ความเจริญกา้วหน้าไปสู่

การมีศกัยภาพสูงสุด มีการจัดบริการสารสนเทศต่างๆ แก่

ผูป้กครอง และบริการรวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลต่างๆที

ถูกต้องแก่ผูป้กครอง อนัดบัที 2 คือ การจัดบริการในดา้น

ความปลอดภัยนักเรียน ป้องกันมิให้เด็กมีอนัตรายจากสิง

ต่างๆใ นขณะทีเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา

ระดับปฐมวยั อนัดับที 3 คือ ด้านโภชนาการเกียวกับการ

เจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษยใ์นดา้นโครงสร้างขนาด

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ประสิทธิภาพในการทาํงานและผล

ต่อความมีอายยุนืยาว และอนัดบัที 4 คือ ดา้นสุขภาพอนามยั

เป็นการป้องกนัขจดัความเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี 

เจริญเติบโตและพฒันาในทิศทางทีเหมาะสม  

3. ด้านสือการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก อนัดบัที 1 คือ ครูตอ้งมีสือการเรียนการสอน เพือ

กระตุน้ความสนใจของเดก็ใหเ้กิดการเรียนและการพฒันาการ

ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อนัดบัที 2 

คือ สือการเรียนการสอนทีดีมีลักษณะคือ ปลอดภัย มี

ประโยชน์ ประหยดั และมีประสิทธิภาพ อนัดบัที 3 คือ ครู

จาํเป็นต้องจัดเตรียมสือทีจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ ทศันคติ หรือทักษะทีตนมีอยู่ในเรืองนันๆ 

และอนัดบัที 4 คือ ครูใชสื้อการสอนประเภทวิธีการหรือ

กระบวนการการจดัระบบ การสาธิต การทดลอง เกม และ

กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิกิจกรรมทีครูจดัขึน  

 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อนัดับที 1 คือ ครูและผูป้กครองหัน

หนา้เขา้มาร่วมมือกนัดูแลและพฒันาความเจริญเติบโตทงั

ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา อนัดบัที 2 

คือ โรงเรียนให้ความสนใจเอาใจใส่ๆดูแล และพฒันา

ความร่วมมือกนัอย่างต่อเนืองดว้ยเหตุผลทีว่า การจดัการ

เรียนการสอนให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวยั 

อนัดบัที 3 คือ โรงเรียนการจดัทาํข่าวสารประจาํสัปดาห์ 

การจดัทาํวารสาร การจดัทาํป้ายนิเทศ การจดันิทรรศการ 

และอนัดบัที 4 คือ การจดักิจกรรมใหญ่ผูป้กครองมาร่วม

สังเกตหรือทาํกิจกรรม ร่วมกับเด็ก การประชุม การ

ปฐมนิเทศ  

5. ด้านการจดัสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัที 1 

คือ หอ้งเรียนควรมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 6 x 8 เมตร มีแสงสว่าง

เพียงพอและแสงเขา้ถูกทิศทาง อากาศถ่ายเทสะดวก โปร่ง

สบาย อนัดบัที 2 คือ ครูจดัสภาพแวดลอ้มช่วยกระตุน้ใหเ้ด็ก

อยากรู้อยากเห็น คน้ควา้ ทดลอง ช่างสงัเกต คิดหาเหตุผล ให้

เด็กคิดเป็นทาํเป็น อนัดับที 3 คือ ครูจัดสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกตอ้งจดัใหเ้อือต่อการพฒันาการของเด็กและให้เกิด

ความปลอดภยัสูงสุด และอนัดบัที 4 คือ สนามของเด็กจึง

ควรสะอาด ปลอดภัย หญา้ถูกตดัเรียบเสมอ รอบบริเวณ

ควรปลกูไมด้อก  

6. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อนัดบัที 1 คือ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ให้กบัผูเ้รียนตอ้งมีการพฒันาทังดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สงัคมและสติปัญญา อนัดบัที 2 คือ มีการประเมินพฒันาการ

ของเด็กตามสภาพทีเป็นจริง เพือนําขอ้มูลมาแกไ้ขปรับปรุง 

อนัดับที 3 คือ จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ เพือ

พฒันาเด็กโดยองคร์วมอย่างต่อเนือง เน้นเด็กเป็นสาํคญั และ
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อันดับที  4 คือ จัดการประเมินพัฒนาการให้เ ป็น

กระบวนการอยา่งต่อเนือง 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาเรือง การจดัการศึกษาปฐมวยัของ

โรงเรียนบา้นหนองโสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

พบว่า ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และส่วนเบียงเบน

มาตรฐานของผูป้กครองมีความสอดคลอ้งไปในทิศทาง

เดียวกัน เนืองจากองค์ประกอบด้านครูผูส้อน ด้านการ

บริการนักเรียน ด้านสือการเรียนการสอน ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นการจดั

สภาพแวดลอ้ม และดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ อยู่ใน

ระดบัมากเหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จุฬา

รัตน์  ศรีสุวัฒนานันท์ (  : 75) ทีได้วิจัยเรือง ความ

คาดหวงัของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบั

ปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล  วดัเทียนดดั (นครผลพิทยา

คาร) พบว่า ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดับ

จากมากไปน้อยดังนี คือ ด้านครูผู ้สอน ด้านการจัด

สภาพแวดล้อม ด้านสือการเรียนการสอน ด้านบริการ

นักเรียน ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนและ

ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่ างโรงเ รียนกับผู ้ปกครอ ง

ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบั เพญ็ฤดี  พงษ์รืน (  : ) 

ไดว้ิจยัเรือง ทศันคติของผูป้กครองทีมีต่อการจดัการศึกษา

ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาลตาํบลบางเลน พบว่า 

โดยรวมค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด โดยเรียงลาํดบัจาก

ค่ามากไปน้อยดังนีคือ ด้านการ เรียนการสอน ด้าน

ครูผูส้อน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานทีและด้าน

สิงแวดล้อม ด้านสือการ เ รียนการสอนด้านการจัด

สภาพแวดลอ้ม และดา้นบริการ ตามลาํดบั 

1. ด้านครูผู้สอน ค่าเฉลียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ครูตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในวิชาชีพของตนเองมีสติปัญญาดี 

เฉลียวฉลาดเชือมันในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และ

แสวงหาความรู้อยู่ เสมอ สามารถจัดกิ จกรรมและจัด

ประสบการณ์ใหก้บัเด็กใหเ้หมาะสมกบัวยั ไดต้ามความพอใจ 

ในการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริม

พฒันาการของเด็กให้ครบทงั 4 ดา้น คือ ด้านร่างกาย ด้าน

อารมณ์ ดา้นสติปัญญาและดา้นสงัคม มีการเตรียมการในดา้น

ต่าง  ๆไดแ้ก่ การเตรียมเนือหาหรือมวลประสบการณ์ทีจะ

สอน การเตรียมสภาพหรือบรรยากาศของห้องเรียน เช่น 

มุมต่างๆในห้องเรียนจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด และ

ปลอดภยั มีการอบรมเลียงดู ปลกูฝังจริยธรรมและระเบียบ

วินยัต่างๆใหแ้ก่เด็ก ครูตอ้งเป็นผูร้ะงบัอารมณ์ได ้ไม่โกรธ

ง่าย ไม่โมโหร้าย ไม่ตกใจ ไม่ตืนเต้นมากเกินไป เป็นผูมี้

บุคลิกดี มีวาจาสุภาพ มีเมตตา มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม

จริยธรรมสูง เป็นแบบอยา่งทีดีใหแ้ก่เด็ก สอดคลอ้งกบั วาโร  

เพ็งสวัสดิ (2542:124) กล่าวไว้ว่า ครูอนุบาลนับว่าเป็น

บุคคลทีมีความสาํคญัต่อการศึกษาระดบัปฐมวยัมาก เพราะ

เป็นผูที้มีบทบาทในการจดัประสบการณ์ การอบรมเลียงดู

เด็กเป็นบุคคลทีใกลชิ้ดเด็ก เด็กจะเลียนแบบบุคลิกลกัษณะ

และพฤติกรรมต่างๆจากครู และสอดคลอ้งกบั จุฬารัตน์  

ศรีสุวฒันานันท์ (  : ) ทีไดว้ิจยัเรือง ความคาดหวงั

ของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบั

ปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล  วดัเทียนดดั (นครผล

พิทยาคาร) พบว่า ดา้นครูผูส้อน ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบั นันทิยา รักตประจิต (2548 : ) ไดว้ิจยัเรือง 

การศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

สถานศึกษาปฐมวัยของกองทัพอากาศ ด้านครูผู ้สอน 

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั 
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2. ด้านการบริการ ค่าเฉลียโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ครูมีบทบาทในการให้บริการดา้นแนะแนว เป็น

การใหค้วามรู้ คาํปรึกษาเกียวกบัขอ้คิดเห็น ป้องกนัแกไ้ขเด็ก

ทีมีปัญหาและส่งเสริมเด็กทีมีพฤติกรรมทีดี เพือให้ความ

เจริญก้าวหน้าไปสู่การมีศักยภาพสูงสุด มีการจัดบริการ

สารสนเทศต่าง  ๆแก่ผูป้กครอง และบริการรวบรวมขอ้มูลและ

ให้ข้อมูลต่างๆทีถูกตอ้งแก่ผูป้กครอง การจดับริการในดา้น

ความปลอดภัยนักเรียน ป้องกันมิให้เด็กมีอนัตรายจากสิง

ต่างๆใ นขณะทีเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา

ระดับปฐมวยั ด้านโภชนาการเกียวกับการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของมนุษย์ในด้านโครงสร้างขนาดร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ ประสิทธิภาพในการทํางานและผลต่อ

ความมีอายุยืนยาว ด้านสุขภาพอนามยัเป็นการป้องกันขจัด

ความเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี เจริญเติบโตและ

พัฒนาในทิศทางทีเหมาะสม บริการนําดืมทีสะอาด 

ปลอดภัย และเพียงพอต่อจาํนวนนักเรียน มีมาตรการ

ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียนเช่น การฉีด

วคัซีนเป็นตน้ มีบริการอาหารกลางวนั นม หรืออาหารว่าง

ทีมีคุณค่าถกูตอ้งตามโภชนาการ มีครูเวรดูแลนกัเรียนหลงั

เลิกเรียนอย่างใกลชิ้ด เพือป้องกันการเกิดอุบติเหตุและมี

ห้องพยาบาลเพียงพอตกับจาํนวนนักเรียน มีการตรวจ

สุขภาพประจาํปี สอดคลอ้งกบั สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาการศึกษาแห่งชาติ (2543:45) กล่าวว่า การ

บริการนักเรียนเป็นส่วนหนึงของงานกิจการนักเรียน ซึง

จัดบริการให้นักเรียนวยัอนุบาล ควรมีจุดมุ่งหมายเพือ

เอืออาํนวยความสะดวกปลอดภยั และให้ผลเต็มทีต่อการ

เพิมพูนความสมบูรณ์และประสบการณ์ชีวิตโดยตรงแก่

นกัเรียนเป็นอยา่งดีและทวัถึง นอกเหนือจากกิจกรรมการ

เรียนการสอน การบริการนักเรียน ไดแ้ก่ การจดับริการ

ความปลอดภยัของนักเรียน การจดับริการสุขอนามยั การ

จัดบริการด้านโภชนาการ การจัดบริการแนะแนว และ

สอดคลอ้งกบั จุฬารัตน์  ศรีสุวฒันานันท์ (  : ) ทีทาํ

วิจยัเรือง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการจดัการเรียน

การสอนในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล  วดัเทียน

ดดั (นครผลพิทยาคาร) พบว่า ดา้นบริการ ค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั นันทิยา รักตประจิต (2548 : 

) ทีทาํวิจยัเรือง การศึกษาความตอ้งการในการจดัการศึกษา

ปฐมวยัในสถานศึกษาปฐมวยัของกองทพัอากาศ ดา้นบริการ 

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั 

3. ด้านสือการเรียนการสอน ค่าเฉลียโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบั สือการเรียนการสอนคือ วสัดุ อุปกรณ์หรือ

วิธีการต่างๆทีนาํมาใชป้ระกอบการสอน เพือให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดม่งหมายทีตงัไว ้ในการจดักระบวนการ

เรียนการสอนทีเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทางการ

ศึกษา เมือครูผูส้อนหรือครูตงัจุดมุ่งหมายและจัดเตรียม

เนือหา เพือสอนนักเรียน ครูจาํเป็นต้องจดัเตรียมสือทีจะ

เป็นตวักลางถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทศันคติ หรือ

ทกัษะทีตนมีอยูใ่นเรืองนนัๆ ไปสู่นกัเรียน เพราะการเรียน

การสอนทีใช้เพียงพอการพูดหรือการเขียนเป็นเพียงสือ

อยา่งเดียวนันไม่เพียงพอทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ 

มีทกัษะทีตอ้งการโดยสมบูรณ์ ครูจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมสือที

จะเป็นตวักลางถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทศันคติ หรือ

ทกัษะทีตนมีอยูใ่นเรืองนนัๆ ครูตอ้งมีสือการเรียนการสอน 

เพือกระตุ้นความสนใจของเด็กให้เกิดการเรียนและการ

พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

สือการเรียนการสอนทีดีมีลกัษณะคือ ปลอดภยั มีประโยชน์ 

ประหยดั และมีประสิทธิภาพ ครูใช้สือการสอนประเภท

วิธีการหรือกระบวนการ การจดัระบบ การสาธิต การทดลอง 

เกม และกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิกิจกรรมทีครูจดัขึน 

สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
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แห่งชาติ(2543:59)  กล่าวไว้ว่าสือการเรียนการสอน 

หมายถึง สิงใดก็ตามทีเป็นตัวกลางนําความรู้ไปสู่ผูเ้รียน

และทาํให้การเรียนการสอน หมายถึง สิงใดก็ตามทีเป็น

ตวักลางนาํความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและทาํให้การเรียนการสอน

นนัเป็นไปตามวตัถุประสงคที์วางไว ้สือจะช่วยใหสิ้งทีเป็น

นามธรรมทีเด็กเขา้ใจยากมาสู่รูปธรรมทีเด็กจะเข้าใจได้

ง่ายขึน สือจะช่วยให้เด็กเรียนได้ง่าย และจาํสิงทีเรียนรู้

แม่นยาํขึน สือจึงเป็นสิงทีมีคุณค่าและความสาํคญัต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก และลกัษณะสือการเรียนการสอนทีดี

ประกอบดว้ย มีความปลอดภยั มีประโยชน์ ประหยดัและมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับ จุฬารัตน์  ศรีสุวัฒนา

นันท์ (  : ) ทีทําวิจัยเรือง ความคาดหวังของ

ผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัของ

โรงเรียนเทศบาล  วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) พบว่า 

ด้านสือการเ รียนการสอน ค่าเฉลียอยู่ ในระดับมาก 

เช่นเดียวกนั 

 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง ค่าเฉลียโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เป็นการจดั

ให้ครู นักเรียน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ปฐมวยั เพือช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานศึกษากบั

ชุมชน โดยเฉพาะกบัสถาบนัครอบครัว เพราะความศรัทธา

และความเชือมนัในคุณภาพและมาตรฐานของผูป้กครองทีมี

ต่อสถานศึกษาระดบัประฐมวยั ซึงเป็นปัจจยัสาํคัญในการ

ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้รับบริการ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีดี

ให้แก่สถานศึกษาระดบัปฐมวยัทาํให้ครอบครัวและชุมชน

ยอมรับ และมีความศรัทธาต่อองค์กร อันจะนําไปสู่

ประสิทธิผลของการบริหารโดยภาพรวมไดใ้นทีสุด ช่วยให้

สถาบนัครอบครัวและชุมชนไดรั้บบริการทางวิชาการต่างๆ 

ทีเป็นประโยชน์ นาํพฒันาคุณภาพชีวิต นาํความเจริญไปสู่

สังคมและประเทศชาติต่อไป และโรงเรียนจะตอ้งให้ความ

สนใจเอาใจใส่ๆดูแล และพฒันาความร่วมมือกันอย่าง

ต่อเนืองดว้ยเหตุผลทีว่า การจดัการเรียนการสอนให้กบัเด็ก

โดยเฉพาะเด็กในระดบัปฐมวยั ครูและผูป้กครองหนัหนา้เขา้

มาร่วมมือกันดูแล และพัฒนาความเจริญเติบโตทังด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โรงเรียนการ

จดัทาํข่าวสารประจาํสปัดาห์ การจดัทาํวารสาร การจดัทาํป้าย

นิเทศ การจดันิทรรศการ การจัดกิจกรรมใหญ่ผูป้กครอง

มาร่วมสังเกตหรือทาํกิจกรรม ร่วมกบัเด็ก การประชุม การ

ปฐมนิเทศ เพือเป็นการพฒันาด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครองให้สูงขึน สอดคลอ้งกบั วรนาท รัก

สกุลไทย (2538:188-197) ไดก้ล่าว โรงเรียนสามารถจดั

กิจกรรมต่างๆ ข่าวสารประจาํสัปดาห์ ครูอาจจะแจ้ง

ข่าวสารของโรงเรียนใหผู้ป้กครองทราบโดยใชจุ้ดหมายที

สัน กะทดัรัด น่าสนใจ และให้ความอบอุ่นเป็นมิตร เพือ

กระตุน้ผูป้กครองใหอ่้านและรู้สึกว่าจุดหมายนนัเจาะจงมา

ทีผูป้กครองโดยตรง และตรงไหนทีครูตอ้งการจะเน้นควร

ขีดเสน้ใตไ้ว ้ข่าวสารสาํหรับผูป้กครองโดยทวัไปประเภท

รายสัปดาห์ จุลสาร การพิมพจุ์ลสาร เพือประชาสัมพนัธ์

ความเป็นไปหรือสรุปกิจกรรมทีผ่านมาหรือทีเกิดขึนใน

อดีต ซึงจะช่วยให้ผูป้กครองทราบข่าวความเคลือนไหว

ของสถานศึกษาอย่างสมาํเสมอ แผ่นป้ายนิเทศจะเป็นการ

แสดงขอ้มลู ข่าวสาร วนัสาํคญัให้ผูป้กครองรับทราบ การ

เยียมบ้านเด็ก เป็นกิจกรรมทีสําคญัหนึงทีจะช่วยให้ครู

ทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็กและเข้าใจ

พฤติกรรมเด็กมากยงิขึน และการปฐมนิเทศผูป้กครอง เพือ

ชีแจงและทําความเข้าใจกับผูป้กครองในเรืองการจัด

ประสบการณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาํหรับเด็กระดบั

ปฐมวยั และแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน รวมทงัช่วย

ผูป้กครองในการเตรียมลูกก่อนเข้าเรียน ซึงจัดการ

ปฐมนิเทศผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬา
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รัตน์  ศรีสุวฒันานันท์ (  : ) เรือง ความคาดหวงัของ

ผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัของ

โรงเรียนเทศบาล  วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) พบว่า 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ค่าเฉลียอยู่

ในระดับมาก สอดคลอ้งกับ พรนภา  อินแก้ว ( :98) 

เรือง การดาํเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ด้านการสร้าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัครอบครัวเด็ก ค่าเฉลียอยู่

ในระดบัมาก และงานวิจยัของ นันทิยา รักตประจิต (2548 

: ) เรือง การศึกษาความตอ้งการในการจดัการศึกษาปฐมวยั

ในสถานศึกษาปฐมวัยของกองทัพอากาศ พบว่า ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว และ

ชุมชน ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั 

 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ค่าเฉลียโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก การจัดสภาพสิงแวดล้อมภายใน

ห้องเรียน เพือช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รับ

ประสบการณ์การอยู่ร่วมกนั ทาํกิจกรรมร่วมกนัอย่างเป็นสุข 

สะดวก สนุก สบายและปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริม

สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  ประโยชน์ของการจัด

ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  ช่ ว ย ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ

ประสบการณ์ตรง ไดรั้บรู้โดยผ่านประสาทสัมผสั ช่วยฝึก

นิสัยเด็กให้มีนิสัยทีดีในการอยู่ ร่วมกันกับเพือน เล่น 

ทาํงานดว้ยกนัซึงเป็นพืนฐานในการอยู่สังคมต่อไป ช่วย

กระตุน้ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น คน้ควา้ ทดลอง ช่างสังเกต 

คิดหาเหตุผล ซึงทําให้เด็กคิดเป็นทําเป็น ช่วยขยาย

ประสบการณ์ของเด็กให้กว ้างขวางขึน ช่วยส่งเสริม

พฒันาการเด็กครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญา ในการจดัสภาพแวดลอ้ม ห้องเรียน

ควรมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 6 x 8 เมตร มีแสงสว่างเพียงพอและ

แสงเขา้ถูกทิศทาง อากาศถ่ายเทสะดวก โปร่งสบาย ครูจัด

สภาพแวดลอ้มช่วยกระตุน้ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น คน้ควา้ 

ทดลอง ช่างสังเกต คิดหาเหตุผล ให้เด็กคิดเป็นทาํเป็น จัด

สภาพแวดลอ้มภายนอกตอ้งจดัใหเ้อือต่อการพฒันาการของ

เด็กและให้เกิดความปลอดภยัสูงสุด สนามของเด็กจึงควร

สะอาด ปลอดภยั หญา้ถูกตดัเรียบเสมอ รอบบริเวณควร

ปลูกไมด้อก เพือให้เกิดความปลอดภยัและเอือต่อการจดั

ประสบการณ์ของเด็ก สอดคลอ้งกบั อารมณ์  สุวรรณปาล 

(2538:286)  ก ล่าว ถึ ง  ก ารจัด สภาพ แวด ล้อมภ ายใน

หอ้งเรียน ตอ้งมีหอ้งเรียนครบตามจาํนวนชนัทีโรงเรียนจดั 

ห้องเรียนควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 8 เมตร เนือที

หอ้งเรียนเมือเฉลียแลว้ตอ้งไม่ตาํกว่า 1 เมตร ต่อนักเรียน 1 

คน ห้องเรียนควรมีแสงสว่างเพียงพอและแสงเข้าถูก

ทิศทาง อากาศถ่ายเทสะดวก โปร่งสบายมีอากาศประมาณ 

2.25 ลูกบาศก์เมตร ต่อนักเรียน 1 คน หน้าต่างควรมี

หน้าต่างเพียงพอทีจะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสง

สว่างเพียงพอ ขอบหน้าต่างควรจะมีความสูงพอให้เด็ก

มองเห็นทศันียภาพ ตามเกณฑม์าตรฐาน ควรมีเนือทีประตู 

หนา้ต่าง ละช่องแสงภายนอก ไม่นอ้ยกว่าหนึงในแปดของ

พืนทีของห้องนัน พืนห้องควรเป็นพืนไมห้รือวสัดุทีเด็ก

สามารถนงัหรือนอนเล่นได ้หอ้งเรียนตอ้งมีฝาผนังกนัเป็น

สัดส่วน ฝาผนังควรเป็นผนังเรียบๆ ทาสีสวยงาม ถา้เป็น

หอ้งเรียนทีมีแสงสว่างน้อยๆ ควรทาสีสว่าง ความสูงของ

เพดานห้องเรียนต้องไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ภายใน

หอ้งเรียนชนัอนุบาลควรมีอุปกรณ์ประกอบการสอน การ

เล่น และการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียนสนาม

เด็กเล่นเป็นสิงสาํคญัต่อการออกกาํลงักาย เปิดโอกาสให้

เด็กเคลือนไหว ตามใจชอบเป็นการพฒันากลา้มเนือเด็ก 

สว น เ ป็น บ ริ เ ว ณที ใช้ป ลูกต้น ไม้ พืช ผ ักสว นค รั ว

เล็กๆน้อยๆ ทีครูและเด็กช่วยกันปลูกและดูแล เป็นการ

ปลกูฝังการรักธรรมชาติของเด็ก ทีสาํหรับเลียงสัตวที์เด็ก
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ชืนชอบมาก ส่วนใหญ่จะจดัไวติ้ดกบัสวน เพือจะไดร่้มเงา 

ทีสาํหรับเลียงสัตวอ์าจจดัไวเ้ป็นกรง แต่ตอ้งมีขนาดใหญ่

พอให้สัตว์เคลือนไหวได้สะดวก พืนทีเป็นปูนซีเมนต ์

บริเวณทีเป็นปูนซีเมนตค์วรมีเป็นส่วนหนึงป้องกนัไวเ้มือ

เวลาฝนตก เด็กจะไดว้ิงออกกาํลงักายบนปูนซีเมนต์ รัว

สถานศึกษาระดบัปฐมวยัควรมีรัวกนัอาณาเขตให้เห็นชดั 

เพือเป็นการระบุบริเวณสถานศึกษาให้ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จุฬารัตน์  ศรีสุวัฒนานันท์ (  : ) ใน

เรือง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการ

สอนในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล  วดัเทียนดดั 

(นครผลพิทยาคาร) พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทิ

ยา รักตประจติ (2548 : ) เรือง การศึกษาความตอ้งการใน

การจัดการศึ กษาปฐมวัยในสถานศึ กษาปฐมวัยของ

กองทพัอากาศ พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม ค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรนภา  อนิแก้ว 

( :98) เรือง การดาํเนินงานการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวยัของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบว่า 

การสร้างสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัมาก เช่นเดียวกนั 

 6. ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ค่าเฉลียโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันา

เด็กตงัเเต่แรกเกิดถึง 6 ปี บนพืนฐานการอบรมเลียงดูและ

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทีสนองต่อธรรมชาติและ

พฒันาการของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพภายใต้บริบท

สังคม วฒันธรรมทีเด็กอาศยัอยู่ดว้ยความรัก ความเอือ

อาทร และความเขา้ใจทุกคน เพือสร้างหลกัฐานคุณภาพ

ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เกิด

คุณค่าต่อตนเองและสังคม จดัให้สอคคลอ้งกบัพฒันาการ

เด็ก เด็กในวยัปฐมวยัจะต่างจากระดบัประถมศึกษาทงัดา้น

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาการจัด

ประสบการณ์หรือจัดการเรียนการสอนเเก่เด็ก ควรให้

สอดคลอ้งกบัพฒันาการย่อมจะช่วยให้เด็กไดพื้นฐานทีดี

สาํหรับชีวิตในอนาคต โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นดา้น

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จัด

ประสบการณ์ในรูปกิจกรรมทีบูรณาการ เมือเด็กไดพ้บ

เหตุการณ์หนึงจะไม่ได้พบเห็นหรือเกิดการเรียนรู้เพียง

หนึงวิชาแต่ได้หลายๆวิชาขณะเดียวกัน  ควรจัด

ประสบการณ์ใหค้รบถว้น การจดักิจกรรมซึงเด็กๆชอบ ทาํ

ให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ได้รับพฒันาการครบทัง ด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ดา้นอารมณ์ จิตใจ ด้าน

สงัคมและสติปัญญา มีการจดักิจกรรมอย่างสมดุล ยึดเด็ก

เ ป็ น สํ า คั ญ  แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ค ว า ม รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย ์และขนบธรรมเนียมประเพณี ในการ

จัดการด้านประสบการณ์การเรียนรู้ จะต้องมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนตอ้งมีการพฒันาทงั

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการ

ประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพทีเป็นจริง เพือนาํขอ้มูล

มาแกไ้ขปรับปรุง จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ 

เพือพฒันาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนือง เน้นเด็กเป็น

สาํคญั และจดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการ

อยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 

)  กล่าวไว้ว่ า  ในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ให้เกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีตงัไวน้นั มีแนวทางการ

จดัการจัดการศึกษาไว ้6 ดา้น ประกอบด้วย ดา้นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นสือการเรียน

การสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการบริการ

นกัเรียน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬารัตน์  ศรีสุวัฒนานันท์ 
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(  : )เรือง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการ

จดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเทศบาล 

ว ัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พบว่า ด้านการจัด

ประสบการณ์เ รียน รู้  ค่า เฉ ลียอยู่ ในระดับมาก  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทิยา รักตประจิต (2548 : 

) เรือง การศึกษาความตอ้งการในการจดัการศึกษาปฐมวยัใน

สถานศึกษาปฐมวยัของกองทพัอากาศ ด้านหลกัสูตรและ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก 

เช่นเดียวกนั 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  1.1  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ใหจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยประสาทสัมผสัทงั 5 ให้

เด็กไดส้งัเกต เคลือนไหว สืบคน้ ทดลองและคิดแกปั้ญหา

ดว้ยตนเอง โดยการพฒันาทงั 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้น

อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ให้เด็กได้

ปฏิบติัจริง มีการจดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ 

เพือพฒันาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนือง เน้นเด็กเป็น

สาํคญั มีการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพทีเป็นจริง 

อยา่งต่อเนือง 

 1.2 ด้านครูผู้ สอน ต้องเป็นครูปฐมวัย

โดยตรง มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาดเชือมันในตนเอง มี

ความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ไม่โกรธ หรือ

โมโหง่าย ตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตา ความ

รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างทีดี และพูดจาสุภาพ ให้ความรัก

ความอบอุ่นแก่นักเรียนเป็นทีไว้วางใจ ครูมีการเตรียม

เนือหาหรือมวลประสบการณ์ทีจะสอน การเตรียมสภาพ

หรือบรรยากาศของหอ้งเรียน ใหเ้อือต่อการเรียนรู้  

1.3 ด้านสือการเรียนการสอน มีการจัดหาวสัดุ 

อุปกรณ์ทีทันสมัยเหมาะสมกับวัยเด็ก เพือเป็นการเพิม

พฒันาการใหก้บัเด็ก มีสือการเรียนสอนในการกระตุน้การ

เรียนการสอนให้มากขึน ครูใชสื้อการสอนประเภทวิธีการ

หรือกระบวนการ การจดัระบบ การสาธิต การทดลอง เกม 

และกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรมทีครูจัดขึน 

โดยเลือกสือการเรียนการสอนทีดีมีลกัษณะคือ ปลอดภยั มี

ประโยชน์ ประหยดั และมีประสิทธิภาพ 

1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ตึกมีความมนัคง

แข็งแรง สะอาด ร่มรืนและปลอดภยั มีอากาศถ่ายเท และแสง

สว่างเพียงพอต่อการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ให้ครูคอย

ควบคุมดูแลอยู่เสมอ จดัให้เอือต่อการจดัการเรียนการสอน

ของเด็ก การพฒันาการของเด็กและให้เกิดความปลอดภัย

สูงสุด 

1.5 ด้านการบริการนักเรียน การดูแลความ

ปลอดภัย การตรวจสุขภาพ บริการอาหารตามหลัก

โภชนาการ มีการแจ้งเมนูอาหารประจําว ัน ว ัดนําหนัก

ส่วนสูง บริการหอ้งพยาบาลอยา่งเพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน 

มีการฉีดวคัซีน มีบริการรถรับ-ส่งนกัเรียน การใหค้าํแนะนาํ

ปรึกษาครูจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพือให้เกิดความ

ปลอดภยัและประโยชน์ใหม้ากทีสุด 

1.6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเ รียนกับ

ผู้ปกครอง ครูควรจัดให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม มีเอกสารติดต่อกับผูป้กครองให้มากขึน เพือให้

ผูป้กครองไดติ้ดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกลชิ้ด 

จดักิจกรรมใหญ่ผูป้กครองมาร่วมสังเกตหรือทาํกิจกรรม 

ร่วมกบัเด็ก การประชุม การปฐมนิเทศ 

 2.  ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 

     2.1 โรงเรียนจดัทาํโครงการเกียวกับจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยประสาทสัมผสัทัง 5 และ
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พฒันาการทงั 4 ดา้นของเด็กปฐมวยั เช่น ระบายสี ตดั ฉีก 

ปะกระดาษ ร้อยลกูปัด ปันดินนาํมนั เล่านิทาน เป็นตน้ 

 2.2 ครูผูส้อนต้องเป็นผูมี้ความรู้เกียวกับ

ปฐมวยั อดทน ขยนั มีความรับผิดชอบ เสียสละ และไม่

โมโหง่าย 

 2.3 โรงเรียนจดัหาและจดัทาํสือการสอน 

และจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้กับนักเรียน

เหมาะสมกบัวยั เพือส่งเสริมพฒันาการของเด็กทงั  ดา้น 

 2.4. โรงเรียนแบ่งเขตดูแลความสะอาด 

โดยมีครูคอยควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 2.5 โรงเรียนจดัหาและจดัทาํสือการสอน 

และจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้กับนักเรียน

เหมาะสมกบัวยั เพือส่งเสริมพฒันาการของแด็กทงั  ดา้น 

 2.6 โรงเรียนจัดทําโครงการสุขภาพ

อนามยั เพือส่งเสริมพฒันาการของแด็กทัง  ด้าน และ

โรงเรียนจดัทาํโครงการหนูน้อยความปลอดภยั เพือดูแล

ความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา ซึงมีครูเป็น

ผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด 
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