
 

7  

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหางานวิชาการ       
การศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน และครู จังหวัดพิษณุโลก โดย
ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
                                                                                                                                                                          

1.  เอกสารที่เกี่ยวของ 
1.1 ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
1.2 ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย 
1.3 ปรัชญาหลักการการศึกษาปฐมวัย 
1.4 หลักการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
1.5 หลักการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1.6 การจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 
1.7 ผูบริหารในฐานะผูนําวิชาการ 
1.8 การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 

      2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
      3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.     เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. 1    ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     เยาวพา  เดชะคุปต (2542ก : 14)  ไดอธิบายความหมาย “การจัดการศึกษาปฐมวัย” 
หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป ซึ่งการจัดการศึกษา 
ดังกลาวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากระดับอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยที่สําคัญ
ตอการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อ
เรียกตางกันไปหลายชื่อ ซึ่งแตละโปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรม ซึ่งมี
จุดมุงหมายที่จะชวยพัฒนาเด็กในรูปแบบตางๆ กัน การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรมีสวนชวยให
เด็กเกิดพัฒนาการและการเรยีนรูอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษา สําหรับเด็กในวัยน้ี
ทุกรูปแบบควรมีสวนสําคัญที่มาสโซเกลีย (Massoglia, 1977) กลาววา เปนการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กทุกดานนับตั้งแตแรกเกิดจนเริ่มเขาเรียนในระบบโรงเรียน มีการวางพื้นฐาน  
ทางสุขภาพอนามัย ใหกับเด็กตั้งแตตน  รวมทั้งเด็กที่มีขอบกพรองๆ กับสิ่งแวดลอมทางบาน
ควรมีสวนชวยใหเด็กเจริญเติบโต และพัฒนาในทุก ๆ  ดาน พอแมควรเปนครู คนแรกที่มี
ความสําคัญตอลูกอิทธิพลจากทางบานควรมีผลตอกระบวนการใน  การพัฒนาเด็ก 
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 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2544 : 8) ไดให ความหมายของการศึกษา
ปฐมวัย คือ การพัฒนาเด็กวัย 0 – 5 ป  ซึ่งยังไมไดถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ และวัยน้ีเปนชวงของการพัฒนาที่วิกฤต และมีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับชีวิต และเปนการวางพื้นฐานสําหรับการเรียนรู และการพัฒนาในระดับตอไป สรุปไดวา
การจัดการศึกษาปฐมวัยน้ัน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป เปนระยะที่เด็กเกิดการเรียนรูมาก
ที่สุดในชีวิต และเริ่มเรียนรู สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว สนใจอยากรูอยากเห็น มีการเลียนแบบผูใหญ  
สิ่งที่เด็กเรียนรูเหลานี้มีอิทธิพล ตอชีวิตในอนาคตของเด็กเปนอยางยิ่ง ฉะนั้นการจัดการศึกษา
ตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป นั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของเด็กทั้ง 4 ดาน คือ  ทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาตามศักยภาพเพื่อที่จะรับการศึกษาในระดับตอไป 
 

1.2    ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย 
 เยาวพา  เดชะคุปต (2542ข : 56 – 57) กลาววาการบริหารการศึกษาปฐมวัยเปน

สิ่งที่  จําเปนและสําคัญตอการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้งศูนยเด็กปฐมวัยดวย ทั้งน้ี 
เนื่องจากศูนยเด็กปฐมวัยแตละแหงจะมีผูทํางานมากกวา 1 คน จํานวนคนจะมากหรือนอย
ยอมขึ้นอยูกับขนาดซึ่งมีขนาดตางกันตั้งแต 1 หองเรียนจนกระทั่ง 40 – 50 หองเรียน แตหลาย
แหงจะจัดรวมกับระดับประถมดวย ซึ่งยิ่งทําใหระบบของานซับซอนมากขึ้น จํานวนคนก็มากขึ้น  
ขั้นตอนของการบังคับบัญชาก็มากขึ้น วัสดุอุปกรณก็มากขึ้น เม่ือเปนเชนนี้การที่จะดําเนิน
กิจการใดกิจการหนึ่งไมวาจะเปนงานเล็กหรือใหญก็ตามควรจะไดมีการจัดระเบียบในการทํางาน
ใหดีตัวอยางที่เห็นไดชัดเชนในเรื่องของการเงินหากผูบริหารไมจัดระเบียบการทํางานใหดีพอ
ยอมจะเกิดสับสนและเกิดชองโหว  ทําใหผูปฏิบัติงานทําการทุจริตไดงายขึ้น  หากสถานศึกษา
นั้นเปนของสวนตัวก็จะกระทบกระเทือนถึงฐานะ  แตถาสถานศึกษานั้นเปนของรัฐ  ผูที่จะทําให
เกิดการเสียหายยอมตองไดรับโทษ  ในบางกรณีโทษนั้นก็ถึงตัวผูบริหารดวย  ถาจะพิจารณา
เกี่ยวกับงานวิชาการก็เชนเดียวกัน  หากการบริหารไมมีระเบียบหรือมีแตไมดี  ผลที่บังเกิดขึ้น
จะกระทบตัวเด็ก  เชน  ผูทําหนาที่สอนเด็กขาดความรูสึก  ความเขาใจก็อาจพัฒนาเด็กไป
ในทางที่ผิดหรือไมบังเกิดผลดีเต็มที่  ในทางตรงกันขามแมครูสวนใหญเปนผูมีความรูดี  แตถา
การบริหารวิชาการไมดีพอ  ไมมีการใหขวัญและกําลังใจ  ขาดการนิเทศภายใน  ขาดการที่จะให
ความรูความเขาใจในนวัตกรรมใหม ๆ การแกปญหาก็อาจทําไมถูกจุด  ในทางตรงกันขามหาก
ระบบบริหารดี  ผูบริหารไดวางแนวทางใหครูไดปฏิบัติ  มีการประเมินการทํางานของครูเปน   
ระยะ ๆ มีโครงการที่จะพัฒนาครูและติดตามผลตอไปเพ่ือปรับปรุงขึ้นไปอีก  ผลดีก็จะตกอยูกับ
เด็ก 
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 พัฒนา  ชัชพงศ  (2548 : 22) ปฐมวัย : เดินหนา , เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการครั้งที่ 38 : 22 ไดใหความหมายการศึกษาปฐมวัยนับเปนการศึกษาแรกของชีวิตเปน
การเชื่อมตอของบานกับโรงเรียน  เด็กหลายคนเริ่มกาวออกจากบานไปสูเนอรสเซอรี่  บางคนก็
รอจนเขาวัยอนุบาล  ซึ่งนักการศึกษาไดสรุปวานั่นเปนครั้งแรกที่เด็กเริ่มมีประสบการณ การเลน
เปนกลุมของเด็กและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาก็เพ่ือใหโอกาสเด็กคอยๆ ปรับตัวออก
จากบานไปสูสังคมใหมที่มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นซ่ึงสําหรับเด็กบางคนสิ่งนี้เปนเรื่องจําเปน
อยางมาก ฉะน้ัน จึงเกิดการศึกษาปฐมวัยที่มีความหลากหลาย  หลายแหงจัดเชนเดียวกับ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ยิ่งไปกวานั้นเด็กปฐมวัยแตละคนมีความแตกตางกัน  จึงควร
กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูที่เอาเด็กเปนจุดตั้งตนและเนนกระบวนการใหเด็กไดพัฒนา
ครูไมควรคาดหวังใหเด็กทุกคนมีความสามารถเหมือนกัน  หรือตามที่แผนการจัดกิจกรรม
กําหนดไวทุกคนเพราะเด็กแตกตางกันในความสามารถ ภูมิหลัง ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความสนใจและวิธีการเรียนรู 

 
1.3   ปรัชญาหลักการศึกษาปฐมวัย 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 1) ไดกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาและการอบรม
เลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐานที่สนองความตองการของเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป ที่ตองการความรัก ความ
อบอุน ความเขาใจและความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา อยางสมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุกดาน ประสบการณตางๆ ที่จัดใหจะเปน
ประสบการณตรงที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยความแตกตางระหวางบุคคลและ บริบทสังคมที่
เด็กอาศัยอยูทั้งน้ีเปนไปเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและ มีความสุขกับการปฏบิัติกิจวัตรประจําวัน 
โดยอาศัยความรวมมือกันระหวาง บาน   สถานศึกษา และชุมชนเพ่ือพัฒนาใหเด็กไดเติบโตเปน
พลเมืองที่มีคุณคาตอไป 
                กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 6) ไดกําหนด การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็ก
ตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ
ธรรมชาติและ พัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ  ภายใตบริบทสังคม – วัฒนธรรม ที่
เด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง และสังคม จากปรัชญา
แนวคิดพื้นฐานและหลักการของการจัดการระดับกอนประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย ได
ระบุใหการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรู  ที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใต
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเขาใจของทุก
คน  เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ  เกิดคุณคาตอ
ตนเองและสังคม มีจุดมุงหมาย  ใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ  
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สติปญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตางของแตละบุคคล  โดยยึด
หลักการในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เปนการอบรมเลี้ยงดู  และใหการศึกษาที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน  
สังคม  และวัฒนธรรมไทย  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันได อยางมีคุณภาพและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2545ก : 1) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับการอบรม
เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจน  การเรียนรูอยางเหมาะสม  ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
เด็กกับพอแม  เด็กกับผูเลี้ยงดู  หรือ  บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและ
ใหการศึกษา  เด็กปฐมวัยเพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการดังนี้  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนน
เด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของ
ชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย การพัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย ในการ วัดประสบการณการเรียนรู ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพและมีความสุข ทั้งการประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาใน
การพัฒนาเด็ก  
 

1.4   หลักการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
เบญจา  แสงมลิ  (2545 : 21 – 22) ไดกลาววา แนวการจัดตารางกิจกรรม

ประจําวัน การจัดกิจกรรมแกเด็กจะชวยใหเด็กไดรับประสบการณกวางขวางขึ้น  ถาเด็กไดเห็น
มากไดฟงมากหรือชวยใหเขาใจความหมายมากขึ้นจะทําใหเด็กอยากเห็นอยากฟงอยากรูมากขึ้น 
และเด็กไดความรูไดประสบการณจากการ ไดเห็น ไดยิน ไดฟง ความรูและประสบการณก็จะ
กวางขวางออกไปทุกทีจะทําใหเด็กมีประสบการณมากมีความสามารถเกิดการเรียนรูขึ้น  การจัด
กิจกรรมจะตองขึ้นอยูกับความตองการของเด็กที่จะเรียน  ครูจะตองสังเกตความตองการ  ระยะ
ความสนใจ  ความสามารถของเด็กเพื่อประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรม  ดังน้ันครูจึงควรจะได
รูจักเด็กในวัยน้ีอยางดีพอ  ศึกษาดูวาเด็กในวันนี้สนใจอะไรมีความสามรถเพียงไหนเสียกอนจะ
เห็นไดวาเด็กสวนมากเรียนรูดวยตนเองจาก “การเลน”  เชน การเลนบล็อก การเลนเลียนแบบ 
การเลนสมมติ การเลนอิสระ การเลนทราย การเลนนํ้า เปนตน  เม่ือไดทราบถึงธรรมชาติของเดก็
เปนอยางดีเชนนี้แลว ก็จะเปนแนวทางใหกับครูในการจัดกิจกรรมวาควรจะจัดอยางไรจึงจะเปน
การสงเสริมใหเด็กเรียนรู  ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้  จัดกิจกรรม
โดยเปดโอกาสหลาย ๆ ทางใหเด็กไดคิดคนดวยตนเองเพราะสิ่งที่ไดคิดเองยอมเกิดความ
ภาคภูมิใจเขาใจลึกซึ้งกวาและจดจํานานกวาสิ่งที่ผูอ่ืนบอกให  ครูใหเด็กใชความคิดใหเต็มที่ไม
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ควรเรงเด็กชวยจัดลําดับและใชภาษาที่มีคําจํากัดความงายๆ กับเด็ก ใหเด็กตัดสินใจเองและมอบ
งานใหรับ   ผิดชอบตามความสามรถ  ครูชวยเหลือเด็กเมื่อจําเปนจริงๆ เพ่ือใหเด็กไดทํางาน
บรรลุผลสําเร็จ  ครูทําตัวอยางที่ดีใหเด็กเลียนแบบเพราะเด็กชอบเลียนแบบผูใกลชิดที่ตนรัก  
เด็กบางคนกลัวการแขงขันดังน้ันควรหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบวาคนนั้นดีกวา คนนี้ดีกวา พ่ีเกง
กวา เปนตน  ครูควรยกยองชมเชย     ผลงานของเด็กแตละคนอยางทั่วถึงและจริงใจ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 46) ในการจัดตารางกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก
อายุ 3-6 ป สามารถนํามาจัดลงในตารางกิจกรรมประจําวันได หลายรูปแบบ เปนการชวยใหทั้ง
ครูและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เม่ือใดและอยางไร โดยมีหลักการจัดดังนี้
กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวัน การจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกหองเรียนในอัตราสวนที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและ
กลุมใหญ ไมควรใชเวลาเกินกวา 20 นาที กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี เชน การเลนตามมุม 
การเลนกลางแจง เด็กมักจะสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อหนายงาย อาจใชเวลาประมาณ       
40 – 60 นาที  การจัดกิกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมที่ใชกลามเน้ือใหญและกลามเนื้อ
เล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล   กลุมเล็ก กลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและบุคลากรเปน   
ผูริเริ่ม และกิจกรรมที่สงบกับเคลื่อนไหว จัดใหครบทุกประเภทกิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควร
สลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะไดไมเหน่ือยมากเกินไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 41) หลักการ และขอบขายการจัดกิจกรรม
ประจําวันไว  เพ่ือใหครูใชเปนหลักในการออกแบบกิจกรรมประจําวันของครู ใหสอดคลองกับ
สภาพสภาวะของ  ชุมชน ทองถิ่น ที่โรงเรียนตั้งอยู  นั้นหมายความวา ตารางกิจกรรมประจําวัน
ที่ดีเหมาะสมกับเรามากที่สุดจะตองเปนผูพิจารณาเลอืก หรือออกแบบเอง โดยใชหลักการ และ
ขอบขายการจัดกิจกรรมประจําวันที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดไว  กิจกรรมสําหรับเด็ก
อายุ 3 - 5 ป สามารถนํามาจัดกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ  เปนการชวยใหทั้งผูสอนและ
เด็กทราบวาในแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร  เม่ือไร และอยางไร  การจัดกิจกรรมประจําวันมี
หลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังน้ี  กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมแตละ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวันการจัดกิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็ก 
และในกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่องเกินกวา 20 นาที ในกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี 
เชน  การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40 – 60 นาที  กิจกรรมควรมี
ความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก 
กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเร่ิมและผูสอนเปนผูริเร่ิม 
และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลังจัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกาย
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะไดไมเหน่ือยเกินไป 

ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน  การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน ตอง
ใหครอบคลุมสิ่งตอไปนี้  การพัฒนากลามเน้ือใหญ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
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กลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตาง ๆ จึงควรจัดกิจกรรม 
โดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี  การ
พัฒนากลามเนื้อเล็ก  เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ
ระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝก
ชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม  ใชอุปกรณศิลปะเชน สีเทียน กรรไกร พูกัน 
ดินเหนียว ฯลฯ  การพัฒนาอารมณ  จิตใจ และปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเด็กมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความเชื่อม่ัน กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ผานการเลนใหเด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับ
การตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่
โอกาสเอื้ออํานวย   การพัฒนาสังคมนิสัย  เพ่ือใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง  
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มี
นิสัยรักการทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถายทําความ
สะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัติกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่
เม่ือเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ  การพัฒนาการคิด  เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต 
จําแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กได
สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่
เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่
เปนกลุมยอย กลุมใหญ หรือรายบุคคล การพัฒนาภาษา เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร 
ถายทอดความรูสึก ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัด
กิจกรรมทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็ก
รักการอาน และบุคลากรที่แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งน้ีตองคํานึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ   

การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใช
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตาง 
ๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตาง ๆ เลนน้ํา 
เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไมรูปทรงตาง ๆ 

ดังน้ัน ตารางกิจกรรมประจําวันของโรงเรียน โรงเรียนก็จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ตนของโรงเรียนน้ัน เพราะเกิดจากที่ครูไดพิจารณาสภาพ สภาวะของชุมชน ทองถิ่นที่โรงเรียน
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ตั้งอยู  แลวกําหนดขึ้นโดยยึดหลัก และขอบขายการจัดกิจกรรมประจําวันที่หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยกําหนดไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2547ข : 11) 
 จากกิจกรรมดังกลาวขางตน  สามารถนําจัดเปนตารางกิจกรรมประจําวันสําหรับ
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ดังนี้ 

0.730 – 08.15 น.  รับเด็กเปนรายบุคคล 
08.15 – 08.30 น.  เคารพธงชาต ิ
08.30 – 08.40 น.  กิจกรรมทักทายธรรมชาติ 
08.40 – 09.00 น.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.00 – 09.15 น.  ดื่มนม 
09.15 – 09.30 น.  กิจกรรมกลุมใหญ 
09.30 – 10.30 น.  กิจกรรมการเลนอิสระ เลนในมุมประสบการณ 
10.30 – 11.00 น.  กิจกรรมการเลนกลางแจง 
11.00 – 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 14.00 น.  นอนพักผอน 
14.00 – 14.30 น.  รับประทานอาหารวาง 
14.30 – 14.45 น.  นิทาน / เพลง 
14.45 – 15.00 น.  เตรียมตัวกลับบาน 

 ตารางกิจกรรมประจําวัน สามารถปรับใหเหมาะสมกับเวลา เหตุการณ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ของสภาพชุมชน และทองถิ่น 
 
       1. 5    หลักการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

     กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยอยาง
จริงจัง  เม่ือป พ.ศ.  2536  ซึ่งขณะนั้นเรียกตามแผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2535  
วา การศึกษาระดับกอนปฐมศึกษา  เ พ่ือใหการศึกษาในระดับนี้ มีมาตรฐานเดียวกัน  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหกรมวิชาการ  จัดทําแนวการวัดประสบการณและพัฒนา
เปนหลักสูตรกอนประถมศึกษา  พุทธศักราช  2540  และประสงคใหโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กระดับกอนประถมศึกษาทั่วประเทศใชตั้งแตปการศึกษา  2541  เปนตนไป 

ตอมาในป  พ.ศ.  2544  กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับกอนประถมศึกษาขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 คณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตร กอน
ประถมศกึษาพุทธศักราช  2540  ไดรางหลักสูตรกอนประถมศึกษาฉบับปรับปรุง  และนําเสนอ
เขาที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น ซึ่งผูเขาประชุมมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนทั่วไป
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ตลอดจนพอแมและผูปกครองมติที่ประชุมใหเปลี่ยนชื่อหลักสูตรกอนประถมศึกษา เปนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542    
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดมีการประชุมพิจารณาปรับปรุง อยางตอเน่ืองเพ่ือใหหลักสูตรมี
ความสมบูรณที่สุดทั้งน้ี ดวยความรวมมือจาก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกอน
ประถมศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
ผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหาร นักวิชาการศึกษา  ศึกษานิเทศก ครูและผูเกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ   
จนไดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

 กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     พุทธศักราช 2546  
เพ่ือใหการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จะตองพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป  ใหมีการพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความ แตกตาง
ระหวางบุคคล  เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูและสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2540  และตามกฎกระทรวงฯ  วาดวยการศึกษาแหงชาติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. 2539 มาตรา 40  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
และมาตรา 74  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )    
พ.ศ. 2545  กระทรวงศึกษาธิการจึงใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ดัง
ปรากฏแนบทายคําสั่งฯ นี้  แทนหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540  เพ่ือให
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใชโดยปรับปรุงให
เหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น  ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 จัดขึ้นเพ่ือใหพอแม ผูปกครอง        
ผูเลี้ยงดูเด็ก  และผูสอนใชเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเพื่อใหสถานศึกษาและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหนวยงานทุกสังกัดที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือสรางเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเติบโตมีพัฒนาการ
ทุกดานอยางสมดุลเหมาะสมกับวัย  เปนคนดี คนเกงมีความสุขและเติบโตเปนผลเมืองที่ดีมี
คุณภาพตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : คํานํา) 
                 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 31 – 35)  ไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป 
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 จุดหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป  มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคล  จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 

1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ

กัน  
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
8. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 
 

 คุณลักษณะตามวัย 
คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุ

ถึงวัยนั้นๆ  ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3 – 5 ป เพ่ือนําไป
พิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม  ขณะเดียวกันจะตองสังเกต
เด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็ม
ความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแตละชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนด
ไวและการพัฒนาจะเปนไปอยางตอเน่ืองถาสังเกตพบวาเด็กไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนตอง
พาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยเพ่ือชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที คุณลักษณะตามวัย
ที่สําคัญของเด็กอายุ 3 – 5 ป  มีดังนี้ 
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 เด็กอายุ 3 ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

- กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได 
- รับลูกบอลดวยมือและลําตัว 
- เดินขึ้นบันไดสลับเทาได 
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได 
- ใชกรรไกรมือเดียวได 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
- แสดงอารมณตามความรูสึก 
- ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจและไดคําชม 
- กลัวการพลัดพรากจากผูเดลี้ยงดูใกลชิดนอยลง 

พัฒนาการดานสังคม 
- รับประทานอาหารไดดวยตัวเอง 
- ชอบเลนแบบคูขนาน ( เลนของเลนชนิดเดียวกันแตตางคนตางเลน ) 
- เลนสมมติได 
- รูจักรอคอย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
- สํารวจสิ่งตางๆ ที่เหมือนกันและตางกันได 
- บอกชื่อของตนเองได 
- ขอความชวยเหลือเม่ือมีปญหา 
- สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ ได 
- สนใจนิทานและเรื่องราวตางๆ 
- รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองงายๆ และแสดงทาทางเลียนแบบได 
- รูจักใชคําถาม “ อะไร “ 
- สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงายๆ 
- อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว 

 
 เด็กอายุ 4 ป 

พัฒนาการดานรางกาย 
- กระโดขาเดียวอยูกับที่ได 
- รับลูกบอลดวยมือทั้งสอง 
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาได 
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได 
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- ตัดกระดาษเปนเสนตรงได 
- กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
- แสดงออกอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ 
- เริ่มรูจักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 
- ชอบทาทายผูใหญ 
- ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ 

พัฒนาการดานสังคม 
- แตงตัวไดดวยตัวเอง 
- เลนรวมกับคนอื่นได 
- รอคอยตามลําดับกอน – หลัง 
- แบงของใหคนอ่ืน 
- เก็บของเลนเขาที่ได 

พัฒนาการดานสติปญญา 
- จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 4 ได 
- บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได 
- พยายามแกปญหาดวยตัวเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ 
- สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง 
- สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
- รูจักใชคําถาม “ ทําไม “ 

  
 เด็กอายุ 5 ป 

พัฒนาการดานรางกาย 
- กระโดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได 
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง 
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว 
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได 
- ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด 
- ใชกลามเน้ือเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา เปนตน 
- ยืดตัว คลองแคลว 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
- แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 
- ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน 
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- ยึดตัวเองเปนศูนยกลางนอยลง 
พัฒนาการดานสังคม 

- ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตัวเอง 
- เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอ่ืนได 
- พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ 
- รูจักขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใหญ 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
- บอกความแตกตางของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปราง  จําแนก  และ  จัดหมวดหมู       

สิ่งของได 
- บอกชื่อ  นามสกุล  และอายุของตนเองได 
- พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตัวเอง 
- สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องราวได 
- สรางผลงานจามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม 
- รูจักใชคําวา “ ทําไม “ “ อยางไร “ 
- เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
- นับปากเปลาไดถึง 20 

 
 สาระการเรียนรู 
          สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุก
ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งน้ีสาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และ
คุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป จะเปนเรื่องราวที่
เกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตาง ๆ รอบตัว
เด็กที่เด็กมีโอกาสใกลชิดหรือมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวันและเปนสิ่งที่เด็กสนใจจะไมเนน
เน้ือหาการทองจําในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะหรือกระบวนการเปนตองบูรณาการทักษะที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับเด็ก เชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช
ภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนตน ขณะเดียวกันควรปลูกฝงใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มี
คานิยมที่พึงประสงค เชน ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผู อ่ืน รักการเรียนรู รักธรรมชาติ      
สิ่งแวดลอม และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับวัย เปนตน 
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 สาระการเรียนรู  กําหนดเปน 2 สวน ดังนี้ 
ประสบการณสําคัญ 

             ประสบการณสําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดขึ้นในตัวเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตหรือชวง
ระยะปฐมวัยมีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากเปนรากฐานของพัฒนาการกาวตอไปของชีวิต
บุคคลแตละคน ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝเรียนรู ใฝดี และ
ความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะสงผลตอเนื่องจากชวงวัยเด็กไปสูวัยรุนและ
วัยผูใหญ ประสบการณสําคัญจะเกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมทุกดานที่กระตุนใหเด็กเกิด
การเรียนรูและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็ก
และในสังคมภายนอก อันจะส่ังสมเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรูและสามารถพัฒนา
ตอเนื่องไปสูระดับที่สูงขึ้น   
 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา  ประกอบดวยการอบรมเลี้ยงดูของพอแมหรือผูเลี้ยงดูในการสนับสนุนใหเด็กได
ประสบการณดวยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายการสราง
ความรักความผูกพันกับคนใกลชิด การปฏิสัมพันธกับผูคนและสิ่งตางๆ รอบตัวและการรูจักใช
ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝกทักษะตางๆผานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและการเลน
เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูจากเลียนแบบ ลองผิดลองถูก สํารวจ ทดลอง และลงมือกระทําจริง 
การปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดลอม 
จําเปนตองมีการจัดประสบการณสําคัญแบบองครวมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ดังตอไปน้ี  
 1.  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย   
 2.  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ   
 3.  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม   
 4.  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 
 
 สาระที่ควรเรียนรู 
           สาระที่จะใหเด็กอายุต่ํากวา 3 ปเรียนรูความเปนเรื่องที่อยูใกลตัวเด็กเปนลําดับแรกแลว
จึงขยายไปถึงเรื่องที่อยูไกลตัวเด็ก ซึ่งขอมูลที่เด็กเริ่มตนเรียนรูมาจากการพูดคุยโตตอบ ชี้ชวน
ใหดู    สอน หรือพูดบอก โดยพอแมหรือผูเลี้ยงดู ใหเด็กรูจักชื่อเรียกและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ
ใกลตัวเด็ก  
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  สาระที่ควรเรียนรูมีดังนี้   
เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักชื่อของตนเอง เร่ิมตนจากชื่อเลน ไดรูจัก

รูปราง หนาตาและชื่อเรียกสวนตางๆ ของรางกาย ตลอดจนไดสํารวจความสามารถของตนเองใน
การทําสิ่งตางๆได  เชน คลานได หยิบของไดเปนตน 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรจะมีโอกาสรูจักชื่อของพอแม พ่ี 
นองและบุคคลตางๆ ในครอบครัว ตลอดจนมีโอกาสไดพบปะ พูดคุยทําความรูจักกับชื่อเรียก
หรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผูเลี้ยงดู รวมทั้งมีปฏิสัมพันธกับผูคนในครอบครัว ชุมชน
และสังคมวัฒนธรรมที่อยูใกลตัวในชีวิตประจําวัน เชน เลนกับพ่ีนองในบาน ไปตลาดกับแมเปน
ตนธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดรูจักชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตรอบตัวรวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ลักษณะหรือคุณสมบัติอยางงาย ๆ ของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน จาก
การชี้แนะหรือสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักชื่อของวัตถุสิ่งของเครื่องใชหรือ  
ของเลนที่อยูรอบตัว  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงลักษณะ  หรือคุณสมบัติอยางงาย ๆ ของสิ่งตาง ๆ 
ที่อยูใกลตัวเด็กเชน สี รูปราง รูปทรงขนาด ผิวสัมผัส เปนตน 
 

1.6    การจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2545 : 183 – 184) ไดใหความหมายของอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม  อาคารสถานที่ หมายถึง บานเรือน ราน แพ สํานักงาน อาคาร หรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอ่ืนใด  ซึ่งบุคคลไดเขาอยูหรือใชสอยไดรวมทั้งอัฒจันทรหรือสิ่งปลูกสรางอันที่
เปนชุมนุมของประชาชน  ไมวาในรมหรือกลางแจง สิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะแวดลอมทาง
ธรรมชาติหรือที่มนุษยไดคิดขึ้นเพ่ือกําหนดอนาคตของการจัดการ  การบริการและการ
ประสานงานของบุคคลหรือกลุมคนใหดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม  คือ
ดําเนินการกําหนดความมุงหมายของแผนงานโครงการและงานที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

เยาวพา เดชะคุปต  (2542ค : 133)ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยน้ันนับวามีผลตอทัศนคติของเด็ก  โดยเฉพาะเด็กที่เพ่ิงมาเขาโรงเรียนเปนอยางยิ่ง       
ลีเปอร  และคนอื่น ๆ (Leeper and Others, 1984 : 509-513) เสนอวาการจัดสภาพแวดลอม     
(Physical Facilities)  สําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน  ควรคํานึงถึงสื่อตาง ๆ ดังตอไปน้ี ทฤษฎีการ
เรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย  ควรมีสวนเอ้ือตอการ เรียนรูของเด็ก ความ
ปลอดภัยของเด็กและครูการจัดสภาพแวดลอมมากที่สุด ปรัชญาการศึกษาของเด็ก การจัด
สภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยควรใหเหมาะสมกับปรัชญาการศึกษาของเด็กในวัยนี้ 
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 เบญจา  แสงมลิ (2545 : 5) ไดกลาววา  หองเรียนและบริเวณโรงเรียนเปนเรื่อง
ที่สําคัญเร่ืองหน่ึงที่ควรพิจารณาในการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูแตเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  ควรจัดเตรียมทั้งสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและนอกหองเรียน สิ่งของ
เครื่องใช อุปกรณตางๆ ควรดึงดูดความสนใจของเด็ก ดวยเหตุที่วาเด็กเพิ่งจะจากบานมาเปน
ครั้งแรก  ดังน้ันสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาจึงควรมีสภาพคลายคลึงบานของเด็กใหมาก
ที่สุด  เพ่ือเด็กจะไดมีความอบอุน ม่ันคง สนใจรักโรงเรียนและอยากมาเรียน 
 
 1.7    ผูบริหารในฐานะผูนําวิชาการ 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2545 : 29–30)  ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  
เปนที่รูกันทั่วไปวาเรื่องการศึกษาการบริหารการศึกษา  มีเน้ือหาหลักอยู 2 ดาน คือ ดานแผน
และดานองคการ  ดานแผนจะมีการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายแผนชนิดตางๆ ดานองคการ  จะ
ศึกษาถึงในสวนที่เปนคน ( Man ) งาน ( Task ) และเทคนิคการบริหาร 

การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ สวนบริหารดานอ่ืนๆแมนจะมี
ความสําคัญแตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินงานไปอยางมีระสิทธิภาพ 
และบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  
             
 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการถือเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา  ทั้งนี้เน่ืองจากงานวิชาการ
เกี่ยวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหนาที่หลักของสถานศึกษาทุกแหง 
จากการศึกษาของสมิท และคนอื่นๆ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2543 : 15 – 16 อางถึงใน 
Smith And Others. 1961 : 170)  พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบ 7 อยาง 
ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40 
2. งานบริหารบุคลากร ไดแก ครู อาจารย และเจาหนาที่คิดเปนรอยละ 20 
3. งานบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษาคิดเปนรอยละ 20 
4. งานบริหารการเงินคิดเปนรอยละ 5 
5. งานบริหารอาคารสถานที่คิดเปนรอยละ 5 
6. งานบริหารความสัมพันธกับชุมชนคิดเปนรอยละ 5 
7. งานบริหารทั่วไปคิดเปนรอยละ 5  

 จะเห็นวาการบริหารงานวิชาการควรใหความรับผิดชอบสูงที่สุด ทั้งน้ีเนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการมีความสําคัญและจัดวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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การบริหารงานวิชาการเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
มากกวาการบริหารงานดานอ่ืนๆ  ทั้งน้ีเนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของสถานศึกษาทุกแหง  การที่จะบริหารงาน
วิชาการใหบรรลุเปาหมายนั้นผูบริหารจะตองมีความรูในขอบขายของงานวิชาการอยางลึกซึ้ง 
ซึ่งขอบขายของงานวิชาการประกอบดวยหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการนิเทศภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

เยาวพา  เดชะคุปต  (2542ข : 56 - 57)  ไดกลาวถึง  ความหมายของ  “ การบริหาร
การศึกษาปฐมวัย ”  หมายถึง  กระบวนการดําเนินงานที่บุคคลตาง ๆ ในสถานศึกษานั้นรวมกัน
ทํางานโดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกันที่จะชวย  ดําเนินงานดานวิชาการ  การเงิน  
พัสดุและครุภัณฑ  อาคารสถานที่กิจการนักเรียน  ตลอดจนความสัมพันธ  กับชุมชนใหถูกตอง
ตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดใหและบังเกิดผลดี  ความสําคัญของการบริหารงานการศึกษา
ปฐมวัยตอง มีการจัดรายงานบริหารในศูนยเด็กตาง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหศูนยเด็กนั้น ๆ สามารถ
ดําเนินงานไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาปฐมวัยประกอบดวยงานหลัก  
6  งาน แตละงานมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ดังน้ี  งานบริหารดานวิชาการ  เปนงานหลักที่
สําคัญที่สุด งานดานการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเปนหัวใจของการบริหาร  เพราะงานทุก
ชนิดของหนวยงานทุกประเภทในโรงเรียนจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จตาม
เปาหมาย งานบริหารดานกิจการนักเรียน  เปนงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
กฎระเบียบ  ขอบังคับ งานบริหารดานธุรการการเงินและพัสดุ  งานบริหารโรงเรียนนอกจากจะ
เปนการปรับปรุง  ยกระดับของโรงเรียนตามจุดมุงหมายของการศึกษา การปฏิบัติงานในกิจการ
ประจําวันทุกอยางตองถูกตองตามหลักวิชาและระเบียบตางๆ งานบริหารอาคารสถานที่ 
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในการบริหารดานอาคารสถานที่  จัดหา  ซื้อ  ดูแล
รักษาใหอยูสภาพเรียบรอย  งานบริหารดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน เนนที่การ
ใหชุมชนเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัยมีความเขาใจการบริหารงาน
ดานวิชาการที่เชื่อมโยงระหวางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการจัดใหมีแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใชในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวม
ประสานกับบุคลากรทุกฝายเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา  สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับความรูและ ความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จัดใหมีการ
นิเทศรายวันอยางเปนระบบและจัดใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใชเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
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สาระของหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของเด็ก ผูปกครองและ
ชุมชน    

ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอยางอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ  โดยใหความสําคัญตอการสงเสริม  และสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหมวด 4 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือ
การปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน  และสะดวกตอการนําไปปฏิวัติ  ใหคําปรึกษา
แนะนําและสรางความรวมมือ ของทุกฝายที่เกี่ยวของเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู  ซึ่งจะนําไปสูการ
ปฏิรูปการศึกษา  

ในการบริหารงานของผูบริหารในสถานศึกษานั้นไดจําแนกงานการบริหารใน
ความรับผิดชอบของครูใหญไว 6 ประการ 

1.  การบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
2.  การบริหารหลักสูตรและการสอน หรือการบริหารงานวิชาการ 
3.  การบริหารกิจการนักเรียน 
4.  การบริหารบุคลากร 
5.  การบริหารอาคารสถานที่ 
6.  การบริหารการเงินและธุรการ 

 พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ 2542  ไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา 4 ดาน ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานการศึกษา  ตามมาตรา 39  จึงทําใหงาน
บริการการศึกษา การจัดกลุมใหมเปน ดังนี้  

1.  งานวิชาการ 
2.  งานงบประมาณ 
3.  การบริงานบุคคล 
4.  การบริหารทั่วไป 

   ศักดิ์สิน โรจนสราญ (2545 : 23-26) ไดกลาววา การพัฒนาขององคกรที่ดี    
ผูบริหารควรใหมีการเรียนรูคูกับการทํางานในภาคปกติ โดยเฉพาะ การฝกอบรมผูบริหารและครู
ควรพัฒนาและเรียนรูรวมกัน ไมวาจะเปนการฝกอบรมภาควิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ เพราะ
ความรูทักษะเทคนิควิธีที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้น ตองสามารถนําไปใช นําไปพัฒนารวมกันให
เกิดผล เกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง ผูบริหารตองเสริมสรางคานิยมที่ดี ใหกับบุคลากร
ทางการศึกษา ในองคกรของตนเองใหมีเปาหมายของการพัฒนารวมกัน โดยไมถือวาการอบรม
เปนการเรียนรูเพียงเพื่อประโยชนสวนตน หรือถือวาการอบรม คือการพัฒนาตนเองแลว หรือ
ตองการฝกอบรมเพียงตามกระแสนิยม ตามเกณฑขององคกรที่ดีแตมิไดนําเอาผลของการ
ฝกอบรมมาใช มาพัฒนาใหเกิดผลกําไรกับองคกรแตอยางใด 
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  การเรียนรูที่ดีที่สุดคือ การเรียนรูจากการทํางาน การเพิ่มพูนความรูที่ดีที่สุดคือ 
เพ่ิมพูนจากการทํางาน และการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดคือ การใหเขาทํางาน ทํางานที่ทาทาย
มากขึ้น ทํางานที่ยากมากขึ้น ใหเขาพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ผูบริหารที่ดีจึงตองรูลักษณะของ
คุณภาพงาน ดูระดับความยากของงาน คอย ๆ  พัฒนาบุคลากร ใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น 
โดยการมอบงานที่ยากขึ้น ๆ ใหเขาทํา พรอมทั้งคอยดูแล ชวยเหลืออยางเงียบ ๆ ใหเขาทําให
ได แลวใหเขาสรุปการเรียนรูจากที่เขาไดทํางานจนสําเร็จแลว ถาองคกรทั้งหลายมีงาน และ
ผูบริหารรูระดับความยากของงาน ก็จะทําใหการพัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันไมตองแยกจากกัน สามารถทําไปพรอม ๆ กันไดเลย ความเชื่ออีกอยางหนึ่งของ
ผูบริหารที่ขัดกับการคนพบในปจจุบันก็คือ การที่ผูบริหารเชื่อวาทานสามารถสั่งงานใดๆก็ได
ใหกับบุคลากรเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนงานของเขาใหสอดคลอง กับคําสั่งของผูบริหารได
ความเชื่อน้ีไดรับการยืนยันจากการวิจัยมากมายวาเปนไปไมได ถางานนั้นแตกตางออกไปจาก
งานเดิม ที่เขาทําอยูแลว ชํานาญอยูแลว การที่ผูบริหารเห็นวาบุคลากรคนหนึ่งมีความสามารถ
สูง ทํางานไดดี ก็เพ่ิมพูนงานใหเขามากขึ้น ทุก ๆ งานก็มอบหมายใหเขาทําทั้งหมด รวมทั้ง
เลื่อนเขาขึ้นเปนผูบริหารงานที่สูงขึ้นดวย การเล่ือนงานดังกลาวถาไมระวังแลวก็อาจเปนการ
เลื่อนเขาจากจุดที่เขามี ความสามารถสูงไปสูจุดที่เขามีความสามารถต่ํา ทําใหเขาไมประสบ
ความสําเร็จเลยก็เปนได ความเชื่อที่วาคนเกงแลวยอมทําไดทุกงานเปนความเชื่อที่ไดรับการ
พิสูจนแลววา เปนจริงก็ตอเม่ืองานนั้น ๆ เกี่ยวของใกลเคียงกับงานเดิม หรืองานที่ใช
ความสามารถอยางเดียวกันในการทํางานนั้น ๆ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองระมัดระวัง วางานที่เรา
ใหเขาทํานั้น เปนงานที่เขามีความสามารถพอเพียงจริงหรือไม ตัวอยางงาย ๆ เชน มีครูเปน
จํานวนมากสอนไดดี สอนเกง เราก็เลื่อนใหเขาเปนผูบริหารโรงเรียน โดยมิไดมีการเตรียมตัว
เตรียมงาน เขาก็ตองใชเวลาไมนอยกวา 2 – 3 ป ที่จะเรียนงานในขณะที่เราเลื่อนเขาไปนั้น เรา
กําลังเลื่อนเขาจากจุดที่เขามีความสามารถสูงลงไปจุดที่เขามีความสามารถต่ําทันที แตถาเขามี
พ้ืน มีลักษณะความสามารถในการบริหารอยูบางหรือมีการแนะนําใหนําเอาเทคนิคการสอนมา
ใชในการบริหารบาง ปญหาน้ีก็คงลดนอยลงไป การเลื่อนชางเทคนิคที่มีความชํานาญสูงไปเปน
ผูบริหารโรงงานหรือการเลื่อนครูไปเปนศึกษานิเทศก ก็เชนเดียวกันความสําเรจ็ในงานขึ้นอยูกับ
วางานนั้นๆ ใชความสามารถที่เขามีอยูเดิมไดมากเพียงใด การบริหารที่ดีที่สุดจึงเปนการบริหาร
เพ่ือการเรียนรูการจัดบรรยากาศเงื่อนไขใหบุคลากรเรียนรูในงาน  ทําไปเรียนรูไป  จึงเปน
แนวทางที่ดีที่สุด  การบริหารเพื่อการเรียนรูเปนการผลักดันสรางใหองคกรทั้งหลายเปนองคกร
แหงการเรียนรูมีการเก็บสั่งสมความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคกร แลวนํามาใชเพ่ิมพูน
คุณภาพงาน คุณภาพคน คุณภาพขององคกร การพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดจึงเกิดขึ้นในการ
ทํางานตามปกติ ใหบุคลากรไดเรียนรูไปในงานทํางานไปเรียนรูไปตลอดเวลา การบริหารเพื่อ
การเรียนรูสามารถจัดทําไดในทุกๆ องคกร ในทุกงาน การบริหารเพื่อการเรียนรู เริ่มตนจาก
การศึกษาขอมูลสําคัญที่วา ใครทําอะไรเปนใครทําอะไรไดดี ใครทําอะไรไดเร็ว ใครทําอะไรได
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อยางงาย ๆ เหมือนไมตองใชกําลังใชความพยายามอยางใดเลย ไมตองเสียเวลาเตรียมตัวนาน 
สามารถลงมือทําไดทันที ทําแลวชอบ ทําแลวยินดี ถาใหเขาเลือกทํา เขาก็จะทํางานนั้น ๆ เรา
เรียกวา ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ผูบริหารจึงตองมองหาความสามารถพิเศษเหลานี้เสมอ 
ความสามารถพิเศษเปนเรื่องที่ ตองสั่งสมมานาน เปนเหมือนความถนัดแตลึกและถาวรมากกวา 
เปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ เลย ทีเดียว บางคนสนใจทํางาน ไดดีในเรื่องการติดตองานถา
ใหเขาทําแลวเขาก็จะมีลูทางหาเบอรโทรศัพท หาที่อยู หาคนรูจัก จนติดตอไดอยางดี เขาจะ
สนใจคนควาเพิ่มเติมของเขาเอง เราไมตองบอกตองสั่ง เขารีบจัดการไดเลย  เขาเคยทํางาน
เหลานี้มานานจนชํานาญและชอบทําภูมิใจที่ไดทํา บางคนมีความสามารถในการจําตัวเลข ถา
เรื่องตัวเลขแลวไวมาก จําไดหมด ไดงานไดดีเกี่ยวกับตัวเลข แตเปนภาษาเมื่อใดเขาจะจําไมได
เลย บางคนไวตอการมองแนวโนม ถามีขอมูลมาใหเขา เขาจะรูทันทีวาแนวโนมจะเปนอยางไร 
จะขึ้นจะลงอยางไร เขาก็คงเลนหุนไดดี ความสามารถพิเศษเหลานี้ มีอยูในตัวคนทุกคน แตละ
คนจะมีอยางใดอยางหนึ่ง เปนเร่ืองเฉพาะตัว ของเขา ที่สั่งสมมานาน การบริหารสมัยใหม
ผูบริหารจะมองหาความสามารถพิเศษเหลานี้กอน เม่ือรูวาผูใดมีความสามารถพิเศษอยางใด 
ผูบริหารก็เพียงแตดูวามีงานใดที่เหมาะสมกับความสามารถพิเศษนั้น ๆ แลวก็กําหนดเปาหมาย
ของงานใหเขา หลังจากนั้นก็ปลอยใหเขาทําไปเองไดเลยเขาก็จะทํางานสําเร็จไดดีการบริหาร
สมัยใหมไมนิยมรับคนรับบุคลากรมาแลว มาฝกอบรม ใหทํางานตามที่องคกรตองการ ผูบริหาร
สมัยใหม จะมองหาความสามารถพิเศษ แลวกําหนดเปาหมาย ใหบุคลากรเหลานั้นก็ดําเนินการ
ไดเลย 

ในองคกรที่มีบุคลากรอยูเดิมแลวผูบรหิารไมสามารถคัดเลือกใหมไดผูบริหารก็
เพียงแตดูวา ใครทํางานใดได ใครทํางานใดเปน ใครชอบงานแบบใด หลังจากนั้นก็ดําเนินการ
มอบหมายงานใหเขาทําใหดีขึ้นกวาเดิม ใชความสามารถเดิมของเขา แตใหมีผลงานที่ดีกวาเดิม 
ซึ่งเขาอาจจะตองฝกฝนเพิ่มเติม มีความแมนยํามากกวาเดิม มีความสวยงามมากกวาเดิม แต
จะตองใชความสามารถเดิมที่มีอยูแลวเปนหลักใหเขาสรางงานใหม สรางความรูใหม เปนการที่
ตอยอดจากความรูเดิม งานเดิม โดยระมัดระวังใหความหาง ของงานเดิม กับงานใหม ไมยาก
เกินไปนัก ถาความยากมีมากไปเขาอาจไมมีแรงจูงใจ ไมมีความทาทายที่ดี เทคนิคสําคัญในการ
บริหารเพื่อการเรียนรูที่เสนอมาแลวก็คือ การคนหาแลวพัฒนา ผูบริหารตองคนหากอนวา 
บุคลากรมีความสามารถในดานใด ทํางานใดไดดี มีความถนัดหรือมีความสามารถพิเศษในงาน
ใด ดานใด แลวก็ดําเนินการใหเขาทําสิ่งที่ทําไดอยูแลวน้ีใหดียิ่งขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น มีประโยชน
มากขึ้น รวมทั้งใหเขาตรวจสอบตัวเอง อยูเร่ือย วากาวหนาขึ้นหรือไม ภาคภูมิใจเพ่ิมขึ้นหรือไม 
มีทางใดที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นไปอีก ขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญ ๆ ในการบริหารเพื่อการเรียนรูก็
เปนไปตามแนวทางของการสอนงานหรือการนิเทศงาน แตเปนการสอนงานแบบผูเรียนเปน
ผูสรางความรู แนวทางเหลานี้ผูบริหารสามารถจัดทําในรูปแบบของกลวิธีการบริหารหรือที่    
ดร.โกวิท  ประวาลพฤกษ ใหนํามาใชเปน Playbook โดยใหมีการบันทึกระหวางการประชุม   
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การนิเทศ การสอนงาน นําผลทั้งหมดมาจัดทําเปนรายงานแบบชิ้นงาน (Folio) เพ่ือนําไปรวม
เปนแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ไดเปนอยางดี กระบวนการสอนงานหรือนิเทศงานแบบสราง
ความรูมีขั้นตอนดังนี้  ใหบุคลากรรายงานผลงานที่ทําไปแลววาไดผลอยางไร ใชวิธีการใด 
รวมทั้งความภูมิใจแนวทางที่คิดวาจะปรับปรุงเพ่ิมเติม ในการดําเนินงานขั้นน้ีอาจเริ่มจาก
รายงานปลายป หรือรายงานที่จัดใหมีขึ้นในองคกรตามปกติ เพ่ือติดตามงานอาจเปนระยะ 3 
เดือน 4 เดือน หรือ 6 เดือน ตามขอตกลงเดิมในแผนงานของแตละงาน ผูบริหารอาจกําหนด
ประเด็นใหบุคลากรรายงานทั้งปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําเสร็จแลว โดยเนนไปที่ลักษณะ
คุณภาพใหมาก    หลังจากบุคลากรไดรายงานแลว ผูบริหารก็จัดใหมีการอภิปรายถึงคุณภาพ
งาน ภาพรวมของงานในกรณีที่มีผูทํางาน อยางเดียวกันผลตอเนื่องกัน หรือผลรวมกันก็ใหมีการ
นําเผาผลมารวมกันแลวอภิปรายวา ถาทําตอ ๆ ไป จะไดผลปลายทางอยางไร คุณภาพอยางไร 
และภูมิใจรวมกันไดเพียงใด เชน ครูทุกคนในโรงเรียนรวมกันสอนใหนักเรียนคิด วิเคราะห 
สังเคราะหเปน ครูแตละคนรายงานวาไดสอนใหนักเรียนมีความสามารถคิด วิเคราะห  
สังเคราะหไดเปนจํานวนเทาใด คิดไดในระดับคุณภาพใด ผูบรหิารก็ใหนําผลมารวมกันแลวดูวา
ผลรวมปลายทางเปนอยางไร เม่ือสิ้นปจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 6 แลว 
นักเรียนจะคิดไดในระดับใดมากเพียงใดเปนภาพรวม เม่ือไดภาพรวมแลวผูบริหารก็ใหทุกคน
รวมกันประเมินวาภูมิใจไดเพียงใด นายินดีเพียงใด ผูบริหารนําใหบุคลากรอภิปรายตอไปวาเรา
จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน นายินดีรวมกันใหมากขึ้นกวาเดิมไดอยางไร ภาพรวมควร
จะเปนแบบใด โปรดอยาลืมวา ผูบริหารจะทําหนาที่เปนผูดําเนินการอภิปรายเทาน้ันใหบุคลากร
เปนผูอภิปรายกันเองมาก ๆ เม่ือไดแนวทางการเพิ่มพูนแลว ผูบริหารก็ดําเนินการใหแตละคน
นําเสนอวาจะไปปรับปรุงอยางไร เพ่ิมพูนอยางไรในงานของตัวเองที่จะทําตอไป ผูบริหารควร
บันทึกขอเสนอของแตละคนไว ในกรณีที่เปนการสอนงานตัวตอตัวก็จะไดขอมูลเฉพาะตัวในการ
พูดคุยนั้นเลย 

เม่ือไดแนวทางการปรับปรุงของแตละคนแลวตอไปผูบริหารก็สงเสริมถามหา
กระตุนใหบุคลากรแตละคนทําตามขอเสนอของตนเองเปนหลัก แลวจะนําผลงานมาเสนอรวมกนั
ในคร้ังตอไป การนิเทศงานเสนองานแบบนี้ ผูบริหารก็ใชเปนรูปแบบการติดตามงานไปดวย
ตัวเองการปฏิบัติงานทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ก็จัดทําซ้ํา ๆ กันจนเปนวงจร เม่ือเห็นวาบุคลากรได
พัฒนาขึ้นแลวมีความสามารถในการทํางานอยางดีแลวมียุทธศาสตรการทํางานที่ดีแลว ผูบริหาร
ก็ใหบุคลากรชวยกันสรุปเปนผลการเรียนรูจากงานที่ไดทํามาแลวซ่ึงอาจเปนชวงที่ทํางานตาม
วงจร  ดังกลาวมาแลวประมาณ 3 – 4 รอบ มีผลงานดีขึ้นคุณภาพสูงขึ้น อยางชัดเจน การ
ประเมินปลายทางนี้มุงเนนใหบุคลากรชวยกันสรุปวาไดเรียนรูอะไรทั้งดานเนื้อหาของงาน
ผลงานวิธีการทํางาน และความสามารถที่ไดเพ่ิมขึ้น ดวยเทคนิคการบริหารเพื่อการเรียนรู
ดังกลาวมาแลว นี่จะชวยใหองคกรคอยๆ สั่งสมการเรียนรูมียุทธศาสตรในการทํางานที่ดีขึ้นอยู
เร่ือย ๆ และปรับปรุงเพิ่มเติมอยูเสมอ บุคลากรสามารถสะสม ความรูจัดทําเปนรายงานการ
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พัฒนาที่เรียกวา แฟมพัฒนางาน (Portfolio) ไดเปนอยางดี ผูบริหารก็จัดทํารายงานเปนแฟม 
พัฒนางานไดเชนเดียวกัน องคกรที่สามารถพัฒนางานอยางตอเน่ืองน่ีก็จะเรียกวา องคกรแหง
การเรียนรู 

โรงเรียนเปนสถาบันที่สรางการเรียนรู โรงเรียนจําเปนตองเปนองคกรแหงการ
เรียนรู เม่ือผูบริหารใช การบริหารเพื่อการเรียนรู  ครูพัฒนางานของตนนําสูการเรียนรูของ
ผูเรียน มีผลงานที่ดีพัฒนาไปตามความสามารถเดิม ศักยภาพเดิมของตนใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 
นักเรียนก็พัฒนาในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเปนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง 
ผูเรียนไดสรางความรู โดยใชความรูเดิมที่มีอยู ไดเรียนรูยุทธศาสตร วิธีการเรียนรู แบบใหม ๆ 
ดวยการลงมือทําเอง เม่ือโรงเรียนมีสภาพเชนน้ี ก็จะเรียกวา เปนโรงเรียนแหงการเรียนรู อัน
เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาตาม แนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติอยางแทจริง ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูที่มีความรูและรูจัก
แสวงหาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดย เฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ทุกฝายกําลัง
รวมมือกันปฏิรูปการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนอยางดี ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สนับสนุนการพฒันาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง  
นอกจากนั้น ยังตองสงเสริมใหพอแมผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน            

 
1.8    การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 

การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน จะเปนไปตามกรอบที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดย
ปรับปรุงประยุกตใหเขากับปรัชญา เศรษฐกจิ  พอเพียง  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูสากลและ
ภูมิปญญาไทยเพื่อใหประชาชนไทยมีชีวิตที่ดีงาม เกงและมีความสุข  ใหสังคมไทยเปนสังคม
แหงการเรียนรู  และเอ้ืออาทร  โดยมีมาตรการตางๆ  ในการดําเนินการทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษากําหนดนโยบายแผนงานไวอยางชัดเจนและเนนใหทุกฝายเขา
มามีสวนรวมดําเนินการใหมากที่สุดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายความจําเปนที่ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษา  ยอมปฏิเสธไมไดวาเปนผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และสงผลกระทบมายังสังคมไทยอีกทอดหนึ่ง การศึกษาจึงตองปรับ
ตัวเรงพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศใหสามารถแขงขันได
ในสังคมโลก  โดยยังดํารงรักษาความเปนไทยไวได ถาเราจะดูจุดเริ่มตนที่เปนรูปแบบชัดเจน  
อาจเริ่มตนจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสืบเน่ืองมาเปน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดบทบัญญัติที่
เปนแนวนโยบายในการปรับเปลี่ยนไวอยางชัดเจน    (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545 :     
22 - 26) 



 

28  

แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2535-2539 ) ไดมีนโยบายมุงสงเสริม
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กวัยกอนประถมศึกษามีพัฒนาการ
ทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษาโดยขยายเขตจัดการศึกษาปฐมวัยให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

แผนพัฒนาการศึกษา  ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540 - 2544) มีนโยบายที่จะบริการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใหเด็กที่มีอายุ 3-5 ป  ใหครอบคลุมพ้ืนที่  และเนนการพัฒนา
ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญาของเด็กเปนสําคัญ 

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนชวงเวลาที่หนวยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับตองรับผลกระทบทางความเปลี่ยนแปลงนี้อยางมาก โดยเฉพาะในดาน
การปฏิรูประบบบริหาร  ที่ตองเปลี่ยนโครงสรางองคกร  สายการบริหาร  ระบบงบประมาณ  
วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางาน  เปนองครวมของการเปลี่ยนแปลงที่ตองไปดวยกันทั้งระบบ  
หากจะจําแนกที่มาของความเปลี่ยนแปลงออกเปนดานๆ จะไดที่มาจาก 2 ดานใหญๆ คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากนอกประเทศ  มีหลายปจจัย ดังน้ี  ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลใหสภาพโลกาภิวัฒน  ดําเนินไปอยางกวางขวางทําใหโลกอยูใน
ภาวะไรพรมแดนและนําไปสูยุคการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง  การมีกฎ
กติกาการคาโลกทําใหประเทศไทยตองสรางยุทธศาสตรใหมของการพัฒนาประเทศ การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดภายในประเทศ มีปจจัยที่สําคัญ ดังนี้  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  ไดวางพื้นฐานการปฏิรูปประเทศหลายดานไว รวมทั้งดานการศึกษาที่มุงใหเปน
แกนนําในการแกปญหาตางๆ  โดยใหความสําคัญกับคนมากขึ้น   

การบริหารการศึกษาเปนกลไกหนึ่งของการดําเนินงาน ทั้งหมดของภาครัฐและ
เกี่ยวของอยูกับระบบใหญ คือ ระบบบริหารราชการแผนดินเปนระยะปจจุบันรัฐไดกําหนดแผน
ปฏิรูประบบราชการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายดานอยางแทจริง โดยมีอํานาจตามมาตรา 
3/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ที่ระบุ      
วา “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และการยุบหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจกาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ทั้งนี้  โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน”  ดังน้ันขาราชการทุกฝาย
ตองปรับกระบวนทัศน  เปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหมเพ่ือใหระบบราชการเปนระบบที่มี
คุณภาพ และคุณธรรม  มีประสิทธิผล  และเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน (สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ, 2545 : 26 – 27) 
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ในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) มีแนวนโยบายการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรู  มีเปาหมายเพื่อใหเด็กปฐมวัย  อายุ 0-5 ป  ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความ
พรอมทุกดาน  กอนเขาสูระบบการศึกษาซึ่งกรอบการดําเนินงาน คือ (1)  สงเสริมและสนับสนุน
การพฒันาและการเตรียมความพรอม  ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใหความรูแกพอแม  ผูปกครอง รวมทั้งผูที่เตรียมตัวเปนพอแม (2) สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพครอบคลุมกลุมเปาหมาย   เพ่ือพัฒนารากฐานพัฒนาการของทุก
ชีวิตอยางเหมาะสม 

          สภาพสังคมไทยในอนาคต จะเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการตาง ๆ อยางรวดเร็ว  ดังน้ันการจัดการศึกษาตองมีความยืดหยุน  
รองรับความหลากหลายทางวิชาการ  การจัดการศึกษาตองยึดหลักการเปนการศึกษาตลอดชีวิต  
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู  ใหเปนไปอยาง
ตอเน่ือง  แนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนา
ตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  หลักสูตร
การศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย  สนองตอบ  ความตองการของผูเรียน  ซึ่งจะ
มีอิสระในการเลือกมากขึ้น  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544 :  2-3) 
 ปญหาของสังคมประการหนึ่งที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยไทยคือ ความ
ออนแอของสถาบันครอบครัวในการทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก  เด็กปฐมวัยจํานวนหนึ่งอาจไดรับ
การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมอันสงผลตอสุขภาพชีวิตของเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้
ปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจน
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยรวมทั้งการหลั่งไหล เขามาของวัฒนธรรมในสังคมตนเองการพัฒนา
เด็กที่สอดคลอง กับ บริบททางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตทางสังคมของเด็ก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกันไปจึงมีความสําคัญ 

         สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานนั้นจําเปน จะตองมีการนํา
หลักสูตรลงสูการปฏิบัติเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดอยูในสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่เหมาะสม ดังน้ัน
จึงไดมีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ขึ้นเพ่ือเปนแนวในการจัด
ประสบการณการเรียนรู ใหผูเกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรฉบับนี้ไปพัฒนาเด็กไดถูกตองและ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
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2.     งานวิจัยที่เก่ียวของ  
        2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
                อาราม   สุวรรณชัยรบ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน และครูสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครู มีทัศนะตอการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตางกันในระดับมาก ทุกดาน   
ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีทัศนะตอการ
บริหารงานวิชาการในระดับมากทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการรวมทั้ง 9 ดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนตางกันมีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
ดานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงานสวนอีก 6 ดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุวรรณา  ศรีบูรพาภิรมย (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารโรงเรียน
เอกชน ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  พบวา สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนตามโครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา มีดังน้ี ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน มีการกําหนดปรัชญาและเปาหมาย
เปนนโยบาย ในการพัฒนาโรงเรียนที่เนนผลที่เกิดกับผูเรียน ปญหาคือบุคลากรในโรงเรียนยังไม
เขาใจและไมสามารถอธิบายความหมายของปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนไดตรงกันดาน
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการสอนรายกลุมประสบการณอยาง
ครบถวนมีความสอดคลองกับเน้ือหาหลักสูตรปญหาคือครูยังเขาใจไมชัดเจนในเรื่องของการ
ประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน ดานบุคลากรผูบริหารเปนผูมีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน
กวางไกล ปญหาคือ การสรรหาบุคลากรไดไมตรงกับสายงานที่ตองการเพราะขาดแคลนในบาง
สาขาวิชา  ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีอาคารเรียน   อาคารประกอบเพียงพออยูใน
สภาพที่ใชการไดและเปนปจจุบัน บริเวณรมร่ืน สะอาด สวยงาม ปญหาคือ หนังสือในหองสมุด
ของโรงเรียนไมไดรับการคัดเลือก และจัดหาใหตรงตามความตองการของอาจารยผูสอน ดาน
การจัดการ การบริหารมีแผนปรับปรุงโรงเรียน/ธรรมนูญโรงเรียน ปญหาคือ การใชระบบขอมูล
สารสนเทศยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน  ปจจัยดานกิจการนักเรียน  มีการยกยองชมเชย ให
กําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดีและทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนและชุมชนปญหาคือ 
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่จําเปนไมเพียงพอ ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน มีสัมฤทธิผลดาน
อนุรักษและเสริมสรางสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ปญหา คือ ความเปนผูมีนิสัย “ใฝรู 
ใฝเรียน” ยังไมเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน 



 

31  

 สมประสงค  ชัยโฉม (2547 : 66)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสูมาตรฐานระดับกอนประถมศึกษา พบวา ความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานกอนประถมศึกษา หลังการรับการนิเทศตามโครงการ สูงกวา 
กอนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ขอที่ 1 ที่ตั้งไววาความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  นักเรียนสูมาตรฐานของครูกอนประถมศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
สูงกวา กอนประชุมปฏิบัติการและเมื่อสิ้นสุดการประชุมปฏิบัติการ ครูกอนประถมศึกษามีความ
คิดเห็นที่ดีตอการดําเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการสูงกวากอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 2 ที่ตั้งไววาครูกอนประถมศึกษามี
ความคิดเห็นที่ดีตอการดําเนินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ สูงกวา กอนประชุมปฏิบัติการ และ
เม่ือสิ้นสุดการประชุมปฏิบัติการครูกอนประถมศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู
มาตรฐาน   อยูในระดับ ดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ขอที่ 3 ที่ตั้งไววา ครูกอนประถมศึกษา
ที่เขารวมโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานไดเหมาะสม คุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพนักเรียน กลุมทดลอง ที่ไดรับการจัดกิจกรรมจากครูที่เขารวมโครงการสูงกวา 
คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน กลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดกิจกรรม จากครูกอน
ประถมศึกษา ที่ไมไดเขารวมโครงการ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 4 ที่ตั้งไววา คุณภาพ
นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรม จากครูกลุม
ทดลองที่เขารวมโครงการ สูงกวาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนกอน
ประถมศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมจากครูกลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมโครงการ 

 กิตฐิพงษ  กายสิทธิ์ (2544 : บทคดัยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธในการพัฒนา
โรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษาเขตการศึกษา 6  พบวา กลยุทธใน
การพัฒนาโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา เขตการศึกษา 6 ทั้ง 7 
ปจจัยของโรงเรียนทั้ง 2 กลุม ไดดําเนินการครอบคลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ กิจกรรมที่
ปฏิบัติในแตละปจจัย ถาโรงเรียนที่ไดรับการรับรองไดปฏิบัติมาก โรงเรียนที่ยังไมไดรับการ
รับรองก็ปฏิบัติมากเมื่อเทียบกับกลุมงานในปจจัยนั้น ในทางกลับกันโรงเรียนที่ไดรับการรับรอง
ถากิจกรรมใดปฏิบัตินอยโรงเรียนที่ยังไมไดรับการรับรองก็ยิ่งนอย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกล
ยุทธที่ใชในการพัฒนาโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนสําหรับโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรอง
ไดมีวิธีการดําเนินงานตามตัวชี้คุณภาพในแตละปจจัย ครอบคลุมงานทุกขอ และมีคุณภาพไมต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน สวนโรงเรียนเอกชนท่ียังไมไดรับการรับรอง ไดมีวิธีการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพและมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในแตละปจจัยบางสวน  

 ฐิติวรรณ  บุญวีรบุตร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ในโรงเรียน
เครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา สภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 ดานครูผูสอนในโรงเรียน
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เครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งโดยภาพรวม
และรายดานทุกดาน ในการจัดการเรียนการสอน สูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ ครูสรางบรรยากาศ
เปนกันเองกับเด็ก ครูใชกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง ปลูกฝงจิตพิสัยและ
คุณลักษณะที่ดี และครูเปนผูอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ แนะนําเด็กในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
ดานหลักสูตร โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่องหลักสูตร มี
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมวัฒนธรรมทองถิ่น และหลักสูตรจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การวางแผน เร่ืองที่มีการจัดการเรียนสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ หลักสูตรที่ใชมุงเนนถึงความ
ตองการความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลหลักสูตรสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได และหลักสูตรที่ใชมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่อง สภาพการจัดกิจกรรมเนนสื่อ
ของจริงใหเด็กมีโอกาส สังเกต สํารวจ คนควา ทดลองและแกปญหาดวยตนเอง และการจัด
กิจกรรมใหเด็กมีโอกาสพบความรูดวยตนเอง มีระดับความคิดอยูในระดับปานกลาง มีการ
จัดการเรียนการสอนสูงสุด 3 อันดับแรก คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคํานึงถึงความ
สนใจและความสามารถของนักเรียน กิจกรรม การเรียนการสอนคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญโดย
เลือกตามความสนใจและความสามารถและกิจกรรมที่มุงใหนักเรียนทํางานเปนกลุม รูจักแผน
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดปญหาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกอนประถมศึกษา
พุทธศักราช 2540  

     ดานครูผูสอน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และดาน
ที่มีปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เวลาที่ใชในการเตรียมการสอนมีไมเพียงพอ ครูขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กและครูขาดความรูความชํานาญในการสอน ดานหลักสูตร 
ทั้งโดยรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับนอย และดานที่มีปญหาสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 
ขาดเอกสารคูมือประกอบหลักสูตร ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน และครูไมมีความเขาใจใน
หลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 
 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูใน ระดับ
นอยและดานที่มีปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมการเรียนรูไมมุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัส
กับธรรมชาติอยางแทจริง ครูขาดการเตรียมแผน 
 จันทิมา  เฉลิมสุข (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในภาคเหนือตอนลาง  
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการรับรูในบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย   
แตละดานและโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ครูผูสอนมีความคาดหวังตอบทบาทการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียน แตละดานและโดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  เม่ือเปรียบเทียบการรับรูบทบาทการบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของ
ผูบริหารโรงเรียน พบวา ปฐมวัยต่ํากวา 4 ป สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกันผูบริหารที่มี
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ประสบการณการบริหารระดับการศึกษาปฐมวัยตั้งแต 4 ปขึ้นไป มีการรับรูบทบาทการ
บริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอม 
ดานการนิเทศ และโดยภาพรวม ดีกวาผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารระดับการศึกษา   
ผูบริหารในโรงเรียนขนาดตางกัน มีการรับรูบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันในดาน
การนําแผนการสอนไปใช ดานการจัดหาและผลิตสื่อ ดานการจัดประสบการณ กอนทําการสอน
และครูไมใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายในกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนและดานการจัดตาราง กิจกรรมประจําวัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน เม่ือ
เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังตอการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวาครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนต่ํากวา 4 ป 
กับตั้งแต 4 ปขึ้นไป มีความคาดหวังตอบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของผูบริหารโรงเรียน แตละดานและโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  ครูผูสอนในโรงเรียนขนาด
ตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของ ผูบริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันในดาน
การจัดสภาพแวดลอม และดานการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  สวนดานอ่ืนๆ   ไมแตกตางกัน 

จิรภรณ มันเศรษฐวิทย (2547 : 171) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่
เสริมสรางพหุปญญาใหกับเด็กวัยอนุบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม 
พบวา รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดลักษณะดังน้ีองคประกอบของ
รูปแบบการสอนฯประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการสอนฯ  แนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานของรูปแบบการสอนฯ พันธกิจของรูปแบบการสอนฯ  หลักการของ
รูปแบบการสอนฯ วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนฯ กลุมเปาหมาย    สาระสําคัญของรูปแบบ
การสอนฯ  การจัดกระบวนการเรียนการสอน บทบาทครู บทบาทและสิทธิของเด็ก บทบาทของ
ผูปกครอง และชุมชน ตารางเวลา การจัดบรรยากาศการเรียนรู  การจดัสภาพแวดลอม สื่อ และ
อุปกรณ ขอตกลงในการใชรูปแบบการสอนฯ  การวัดและประเมินผล  ลําดับขั้นตอนการสอน ใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ  ผูวิจัยไดสังเคราะหจากการจัดประสบการณแบบโครงการ 
และหลักการสอนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม และกําหนดขึ้นเปน 12 ขั้นตอน การสอน ดังนี้ 

ระยะที่ 1  เตรียมการวางแผนเขาสูโครงการ ประกอบดวย 
     ขั้นที่ 1  รวมกันแสดงความคิดเห็น 
     ขั้นที่ 2  เลือกประเด็น หัวขอ ทําโครงการ 
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 ระยะที่ 2  เริ่มตนโครงการ ประกอบดวย 
     ขั้นที่ 3  นําเสนอความรูเดิมมาเปนฐาน 
     ขั้นที่ 4  วางแผนงาน คนความรูที่สนใจ 
 ระยะที่ 3  พัฒนาโครงการ ประกอบดวย 
     ขั้นที่ 5  ใชกิจกรรมที่ยืดหยุน และหลากหลาย 
     ขั้นที่ 6  สรางเครือขายองคความรูทันสมัย 
     ขั้นที่ 7  บูรณาการวัฒนธรรมความเปนไทย 
     ขั้นที่ 8  รวมแรงใจ พัฒนางานในโครงการ 
     ขั้นที่ 9  วิเคราะหงาน สังเคราะหงาน แกปญหา 
     ขั้นที่ 10 เจรจา วางแผน และแกไข 
 ระยะที่ 4  สรุปและอภิปรายผลโครงการ ประกอบดวย 
     ขั้นที่ 11 ผลงานเสร็จนําเสนอความภูมิใจ 
     ขั้นที่ 12 เตรียมการใหม โครงการอื่น ชื่นใจเอย 
 ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนเพื่อเสริมสรางพหุปญญาของเด็กวัยอนุบาล ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม เปนเวลา 8 สัปดาห กับเด็กวัยอนุบาลกลุม
ทดลอง จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียน
สาธิตสถาบันราชภัฏยะลา อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา พบวา ภายหลังการทดลองใช
รูปแบบการสอนฯ เด็กวัยอนุบาลกลุมทดลองมีคะแนนพหุปญญาทั้ง 8 ดาน สูงกวา กอนทดลอง
ใชรูปแบบการสอนฯ ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการสอนฯ เด็กวัยอนุบาลกลุมทดลองมี
คะแนนพหุปญญาทั้ง 8 ดาน สูงกวา เด็กวัยอนุบาลกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดประสบการณ
ดวยรูปแบบการสอนปกติ 

   ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนฯ พบวา รูปแบบการสอนฯ ที่
พัฒนาขึ้นไดรับการประเมินใหมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ในดานการจัดการเรียนการสอน 
และระดับความเหมาะสมมาก ในดานการนํารูปแบบการสอนฯ ไปใช หรือประยุกตใช และชวย
ใหเด็กไดตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมตนเอง และวัฒนธรรมของผูอ่ืนอยางมีความหมาย  
ผลงานที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือรูปแบบการสอนเพื่อเสริมสรางพหุปญญาของเด็กอนุบาล 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม 

    พิฆเณศ  โคกทอง  (2546  : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการในการ
นิเทศการศึกษาของพนักงานครูเทศบาลนครพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2546 พบวาการสอน
มีความคิดเห็นในระดับผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติความตองการนิเทศการศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมากทุกรายการพนักงานครูเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เปนเพศชายและเพศ
หญิงมีความตองการในการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เพศชายมีความตองการใน
การนิเทศการศึกษาอันดับสูงสุด คือ การอบรมความกาวหนาทางการศึกษา รองลงมา คือการ
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อบรมการจัดทําผลงานทางดานวิชาการต่ําสุดคือการจัดทําขอมูลทางการศึกษาและการวิเคราะห
ขอมูลความตองการในการนิเทศการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล เพศหญิง มีความตองการ
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนระดับความตองการในการนิเทศการศึกษาสูงที่สุด คือการฝกอบรม
การเขียนโครงสรางและการเขียนแผนการสอนรองลงมา คือ การจัดทําขอมูลการศึกษา และการ
วิเคราะหขอมูล ตํ่าที่สุด คือ การเยี่ยมชั้นเรียนของบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานครู
เทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 – 39 ป และอายุ 40 – 50 ป มีความตองการในการนิเทศ
การศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก พนักงานครูเทศบาลที่มี อายุ 20 – 39 ป มีความตองการ
นิเทศการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก รายการที่มีความตองการมากที่สุด คือ การจัดการสอน
โดยใชเกมและบทบาทสมมุติ รองลงมา คือ การอบรมเทคนิคการสอนและวิธีการจัดการเรียน
การสอนต่ําที่สุดคือการเยี่ยมชั้นเรียนของบุคลากรสนับสนุนการสอน     

    ความตองการในการนิเทศการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล ที่มีอายุ 40 – 50 ป มี
ความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก รายการที่ตองการมากที่สุด คือ การฝกอบรมการเขียน
โครงสรางและการเขียนแผนการสอน รองลงมา คือ การอบรมความกาวหนาทางการศึกษา ต่ํา
ที่สุด คือ การเยี่ยมชั้นเรียนของบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานครูเทศบาลนครพิษณุโลก ที่
ปฏิบัติการสอนและผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการในการนิเทศการศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมากผูปฏิบัติการสอนมีความตองการ ในการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
รายการที่ตองการมากที่สุด คือ การฝกอบรมการเขียนโครงสรางและการเขียนแผนการสอน 
รองลงมา คือ การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาดีเดน ต่ําที่สุด คือ การเยี่ยมชั้น
เรียนของบุคลากร สนับสนุนการสอน ความตองการ ในการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก รายการที่ตองการมากที่สุด คือ การอบรม
การจัดทําผลงานทางดานวิชาการ รองลงมา คือ การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา    ต่ําที่สุด คือ การจัดทําและการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและการอบรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน การเปรียบเทียบความตองการในการนิเทศการศึกษา 
การศึกษาคนพบวา  พนักงานครูเทศบาลนครพิษณุโลก  เพศชายและชายหญิง มีความตองการ
นิเทศ การศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน และทุกรายการในแตละขอไมแตกตางกัน พนักงานครู
เทศบาลที่มีอายุ 20 – 39 ป และอายุ 40 – 50 ป มีความตองการในการนิเทศการศึกษาโดยรวม
ไมแตกตางกันและทุกรายการในแตละขอไมแตกตางกันครูผูปฏิบัติการสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา มีความตองการในการนิเทศการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกันและมีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน คือ การอบรมการจัดทําผลงานทางดานวิชาการและการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2547 : 99)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโครงการเด็ก
นักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ. พบวา การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็กจาก
การเรียนรูแบบเด็กวิจัย เม่ือจําแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 และ
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อนุบาลศึกษาปที่ 2 มีทักษะการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาแยกเปนแตละทักษะ 
ทักษะการเรียนรูที่อยูในระดับสูงอันดับแรก คือ ดาน มนุษยสัมพันธ รองลงมาเรียงลําดับดังนี้ 
ดานความมีวินัย ดานความคิดสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหาดานกระบวนการเรียนรู  ดาน
ทักษะการสังเกต ดานผูนํา และมีทักษะอยูในระดับสูงเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการสื่อ
ความหมาย และเม่ือจําแนกตามเพศ โดยภาพรวม เด็กเพศชายและเพศหญิง มีทักษะการเรียน
รูอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาแยกเปนแตละทักษะ ทักษะการเรียนรูที่อยูในระดับสูงอันดับแรก 
คือ ดานมนุษยสัมพันธ รองลงมา ดานความมีวินัย ดานความคิดสรางสรรค  ดานทักษะการ
แกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานทักษะการสังเกต ดานผูนํา และมีทักษะอยูในระดับสูง
เปนอันดับสุดทาย คือ ดานการสื่อความหมาย  การเปรียบเทียบความแตกตางและการ
เปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็กผลการวิจัยพบวาตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 
สัปดาห คะแนนเฉลี่ยรวมทักษะการเรียนรูของเด็กในแตละดานทั้ง 8 ดาน คือ ดานความคิด
สรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อ
ความหมาย ดานความมีวินัย ดานทักษะการสังเกต และดานผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห
ที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ทักษะการเรียนรูของเด็กทุก
ดานตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงขึ้น  ผลการเรียนรูของเด็ก  
พบวา  การแสดงพฤติกรรมเดนของเด็ก  ขณะที่เรียนรูตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการทั้ง 
8 สัปดาห  เด็กแสดง  พฤติกรรมเดนจากการเรียนรูแบบนักวิจัย คือ เด็กมีทักษะการสังเกต มี
การสืบคน มีการคนควา ขอความรู ชอบคนหาคําตอบ มีทักษะการสื่อความหมาย มีความคิด
สรางสรรค รูจักแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก   ตั้งคําถาม มีทักษะการทํางานกลุม รูจักการ
วางแผน ตัดสินใจ แกไขขอขัดของ รูจักคิดวิเคราะห สรุป  รับผิดชอบในบทบาทและมีมนุษย
สัมพันธ   ประสบการณสําคัญของเด็กขณะเรียนรู จากการประเมินของครู ประสบการณที่สําคัญ
ของเด็กในสัปดาหที่ 2, 4, 6, และ 8 รวม 4 ครั้ง โดยภาพรวมเด็กไดรับประสบการณที่สําคัญ
จากการเรียนรูดวยเทคนิคเด็กนักวิจัย อยูในระดับมาก โดยประสบการณสําคัญที่เด็กไดรับที่จัด
อยูในอันดับแรก คือ เด็กไดทํากิจกรรมตามความสนใจความถนัดอยางสนุกสนานและมีความสุข 
รองลงมา คือ เด็กไดรับประสบการณเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง การแกปญหาในเรื่องที่เรียนรู 
ไดปฏิบัติกิจกรรมแปลกใหม ไดฝกความมีวินัย / รับผิดชอบในการทํากิจกรรม ไดทํากิจกรรม
คนหาขอมูลดวยตนเอง ไดทํากิจกรรมรวมกับครู เพ่ือนและผูปกครอง ไดทํางานเปนกลุม 
ตามลําดับและมีโอกาสไดรับประสบการณอยูระดับมากอันดับสุดทาย คือ ไดฝกประเมินตนเอง
และผูอ่ืน 

    จันทิมา  เฉลิมสุข (2546 : 46 - 47 อางถึงในวิรัช  สุเมธาพันธ, 2532 : 183-189)  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ความคิดเห็นกลุมผูบริหารโรงเรียนและครู
อาจารยที่มีตอบทบาทที่ปฏิบัติจริงในการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ
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มาก มีทั้งหมด 6 ดาน คือ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการเรียนการสอนและวิชาการ 
ดานการใชทรัพยากรและสถานประกอบการในทองถิ่น และดานการประเมินผลงานวิชาการ 
สวนความคิดเห็นของกลุมผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารย ที่มีตอบทบาทที่พึงประสงคในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่อยูในระดับมากที่สุดมีทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานการ
วางแผนงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดอาคารสถานที่ และบริเวณ 
สวนในระดับมากมีทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานหลักสูตรและเอกสารการใชหลักสูตรดานการพัฒนา
อาจารยทางวิชาการ ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการใชทรัพยากร และสถาน
ประกอบการในทองถิ่นดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานหองสมุดและดานการประเมินผลงาน
วิชาการเมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่พึงประสงครายดานพบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รวม 8 ดาน คือดานการวางแผนวิชาการ ดานหลักสูตรและ
เอกสารการใชหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอนและวิธีสอน ดานการพัฒนาอาจารยทาง
วิชาการ ดานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการจัดอาคารสถานที่และบริเวณ ดานการใช
ทรัพยากรและสถานประกอบการในทองถิ่น และดานการประเมินผลงานวิชาการ และเมื่อ
เปรียบเทียบ บทบาทที่เปนจริงกับบทบาทที่พึงประสงคโดยภาพรวมทั้ง 10 ดาน พบวาไม
แตกตางกัน 
 
           2.2  งานวิจัยตางประเทศ 

    วิชิต  เต็มนิล (2535 : 58  อางถึงใน Sammon,  n.d.  unpaged) ไดศึกษาปญหา
การเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธกับผูปกครองที่สงเด็กมาโรงเรียนเม่ืออายุนอยๆ ก็จะชวยสงเสริมใหเด็กพัฒนาการ
ไดดีหากเลยระยะเวลาที่จะสอนไปแลว เด็กก็จะสูญเสียความสนใจในทักษะบางประการที่ไม
สามารถจะฝกไดในชวงอายุที่เหมาะสม 

    บูฟอรด (Buford,  1977 : 5688-A) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนะของผูปกครองที่มีตอ
การเรียนการสอนระดับอนุบาล โดยศึกษาจากผูปกครองนักเรียน 219 คน จากสมาคม
ผูปกครองที่เมืองเอ็ดปอนดมลรัฐ  โอคลาโฮมา  พบวา    เด็กกอนวัยเรียนจําเปนตองเร่ิมพัฒนา
โปรแกรมการเรียนอนุบาล การสอนในชั้นอนุบาล ควรเปนการพัฒนาการ ทางอารมณจิตวิทยา
เด็ก และพัฒนาการทางรางกาย ตามลําดับควรจัดกิจกรรมที่ชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
ใหมาก 

   โฮลเมส (Holmes, 1995 : Online) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษาตามการรับรูของครูใหญ และครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในแคโรไลนาใต
ผลการวิจัย พบวา บทบาทของครูใหญ ดานความรับผิดชอบตอการธํารงรักษาบรรยากาศที่ดี 
ตามการรับรูของครูใหญและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.021) สวนบทบาท
ครูใหญที่เกี่ยวของกับหนาที่การบริหารตามการรับรูของครูใหญและครูไมแตกตางกัน (p=.791) 
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เพศมีผลตอการรับรูบทบาทการธํารงรักษาบรรยากาศที่ดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอคนพบ
จากการศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา บทบาทของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 2 ใน 3 ของ
บทบาททางการบริหารคือ บทบาทดานการธํารงรักษาบรรยากาศที่ดีและการสั่งการ ตามการ
รับรูของครูใหญและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงให
เห็นวาบทบาทที่รับรูของครูใหญ  และบทบาทที่คาดหวังของครูใหญ  ไมสอดคลองกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

   เวลส  (Wells, 1978 : 2333 - A)  ไดวิจัยเร่ือง  งานในความรับผิดชอบที่สําคัญของ
ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในโคโรราโด สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยปรากฏวา ครูใหญเห็นวา 
งานในหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  ซึ่งหมายถึงงานวิชาการนั้นครูใหญ 
ควรใชเวลาใหมาก 

   ดีซอเทล (Desautel, 1978 : 6061 – A) ไดศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในรัฐคาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวาผูบริหารโรงเรียนมี
ความเห็นวา ตนใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียนการสอน และยังมีความเห็นตอไปอีกวา ควร
จะไดปฏิบัติหนาที่นี้ใหมากกวาที่ปฏิบัติอยูแลว และถือวาเปนบทบาทที่มีความสําคัญที่สุดของ
ผูบริหารโรงเรียน 

    แมททอกช (Mattox, 1978 : 6061 – A) ไดศึกษาเรื่องความตองการในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา พบวาความ
ตองการที่อยูในระดับมาก คือ ความตองการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
นิเทศและการประเมินผล และตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

    เวน   (Wayne, 1980 : 1293 – A) ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทการนิเทศ
การศึกษาของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาโดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาบทบาททางนิเทศ
การศึกษาของครูใหญ ในเร่ืองหนาที่ความรับผิดชอบและขอบขายของงานนิเทศและวิธีการ
นิเทศภายในโดยใชครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐเวอรจิเนีย จํานวน 278 คน เปนกลุม
ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา     ในดานความรับผิดชอบและขอบขายของงานที่มีความสําคัญสูง 
ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การแนะแนว การบริหารและงานวิชาการ และงาน
นิเทศภายใน  เกี่ยวกับงานนิเทศภายในโรงเรียน ผูรับผิดชอบมาก คือ ครูใหญและผูชวยครูใหญ 
ครูผูสอนทําหนาที่นองมาก  เกี่ยวกับเวลาที่ใชทํางาน งานที่ครูใหญใชเวลานอยที่สุด คือ งาน
เกี่ยวกับวัสดุ สวนงานที่ครูใหญใชเวลามากที่สุด คือ งานนิเทศภายใน งานเกี่ยวกับหลักสูตร 
งานการสอน และงานการแนะแนว เทคนิคการนิเทศที่ไดผล ไดแก วิธีเยี่ยมชั้นเรียน การประชุม
รวมกับครู สวนวิธีที่ไดผลนอย คือ วิธีใชเอกสาร 

   คลานสัน (Carlson, 1984) ไดทําการสํารวจประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของ
โรงเรียนอนุบาล ในชุมชนเนบราสกา (Nebraska)  มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ เพ่ือทราบถึง
การฝกอบรมครูในโรงเรียน ประเภทของหลักสูตร และเนื้อหาที่นํามาใชในโรงเรียนอนุบาล
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แนวทางในการวางแผนหลักสูตรที่จัดใหแกครู และอิทธิพลโดยตรง ที่มีตอทางเลือกที่มีตอ
ทางเลือกที่กําหนดในหลักสูตรใชวิธีการดําเนินการวิจัยโดยสงแบบสอบถามไปยังครูโรงเรียน
อนุบาลจํานวน 1,078 คน ในเนบราสกา ผลการวิจัยปรากฏวา ครูโรงเรียนอนุบาลสวนใหญ
ไมไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลใชครูที่มีความรูดาน
อ่ืน ๆ มาสอนชั้นอนุบาล และการสอนของครูเปนการสอนแบบไมเต็มเวลา ลักษณะการจัดการ
เรียนสอนจะเนนดานวิชาการ ครูอนุบาลมีความตองการใหมีการจัดหลักสูตร การวางแผนการ
สอน และการอบรมขณะทํางาน ผูวิจัยไดใชขอเสนอแนะวา ควรมีขอกําหนดของรัฐเพ่ือใหมีการ
จัดอบรมครูที่เกี่ยวของกับเด็กในระดับอนุบาล ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการอบรมครูในโรงเรียน 
และหนวยงานที่รับผิดชอบควรมีแนวทางการจัดหลักสูตรระดับอนุบาลใหครูนําไปใช 

   เบคคีย (Beckey, 1986)  ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดตารางกิจกรรมประจําวันใน
โรงเรียนอนุบาลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่จัดตารางกิจกรรมประจําวันระหวางการจัด
แบบครึ่งวันทุกวันแบบเต็มวันบางวันและแบบเต็มวันทุกวันวิธีดําเนินการวิจัยที่ใช คือ ทําการ
ทดสอบกอนและหลังจากการใชทักษะตาง ๆ 11 ประการ แลวใชการทดสอบของเซฟเฟ 
(Schaffe)  เพ่ือทดสอบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญที่ .05  ผลการวิจัยปรากฏวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 3 ประเภท คือ นักเรียนที่
ใชตารางกิจกรรมประจําวันแบบเต็มวันทุกวัน มีความแตกตางในเร่ืองการจดจําจํานวนตัวเลข
และตัวอักษร กลุมที่ใชตารางกิจกรรมแบบเต็มวันบางวัน มีผลดีในเรื่องความสามารถในการ
เขียนจํานวนตัวเลขไดตามคําบอก จากขอมูลของคะแนนโดยเฉลี่ย การจัดตารางกิจกรรม
ประจําวันแบบเต็มวันทุกวัน มีผลดีมากกวาแบบอ่ืนๆ การใชตารางกิจกรรมประจําวันแบบเต็ม
วันทุกวัน สามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมสรางเสริมไดมากกวาการจัดแบบอื่นๆและผูวิจัยได
ใหขอเสนอแนะวา การจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาจึงควรมีการทําการวิจัยอยางตอเน่ือง ใน
เร่ืองการจัดตารางกิจกรรมประจําวันของโรงเรียน และการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาเด็ก 
เน่ืองจากประเภทของการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน ที่นํามาใชกับนักเรียนเปนปจจัยที่สําคัญ
อยางหนึ่ง 
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3.  กรอบความคิดในการวิจัย 
       จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีสวน
สําคัญที่จะทําใหการใชหลักสูตร  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งงานวิชาการให
ประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยไดกําหนดกรองแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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