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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาดังกล่าว
เป็ นไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวิธี
ที่ใช้ คือ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบนั ของการจัดการศึกษา ปัญหาและข้อเสนอ
แนะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขต
ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยแบบสอบถามสาหรับผูเ้ กี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูป้ กครองนักเรี ยนใน
เขตตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย โดยการศึกษา
พบว่า
1. ด้านการมีส่วนร่ วมของครู และผูป้ กครอง ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 กล่าวคือ ครู และผูป้ กครองดูแลเอาใจใส่ เด็ก
อย่างสม่าเสมอเพื่อช่วยให้เด็กเรี ยนรู้ได้ดีและรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และครู และผูป้ กครองได้ส่งเสริ ม
และพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพดีท้ งั ด้านร่ างกาย อารมณ์ ตลอดจนรู้จกั การวางตัวในสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ในส่ วนผูป้ กครอง โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 กล่าวคือ ผูป้ กครองได้ให้
ความรักและเอาใจใส่ เพื่อช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่พฒั นาทั้งด้านร่ างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และผูป้ กครองและครู ได้ส่งเสริ ม สนับสนุนให้เด็กมีมารยาทที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38

2. ด้านการบริ หาร ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 กล่าวคือ โรงเรี ยนจัดสัมมนาครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรี ยน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และโรงเรี ยนสนับสนุนด้านวิชาการและด้าน
งบประมาณให้แก่การเรี ยนการสอน และโรงเรี ยนจัดหาเอกสารหรื อคู่มือทุกประเภทเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยที่จาเป็ นให้แก่ครู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
3. ด้านสภาพแวดล้อม ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 กล่าวคือ โรงเรี ยนใช้สภาพแวดล้อมของสังคมในเมืองเป็ นปัจจัย
สาคัญให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรี ยนหนังสื อตั้งแต่ระดับปฐมวัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และโรงเรี ยนได้จดั
การศึกษาทั้งทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ ทาให้เด็กมีพฒั นาการด้านการเรี ยนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.88
4. ด้านครู ผสู ้ อน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 กล่าวคือ ครู มีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรห่วงใยเด็ก อันจะส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู้ของเด็กและส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ครู ผสู ้ อนได้ร่วมกัน
พัฒนาเทคนิค วิธีสอนเพื่อให้มีความสามารถในการสอนที่ใกล้เคียงกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
5. ด้านการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็ก ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 กล่าวคือ ครู ได้จดั กิจกรรมฝึ กกล้ามเนื้ อมือกับ
ตาของเด็กให้สัมพันธ์กนั และเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง เช่น การลากเส้นและ
เขียนรู ปตามรอยประ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และครู ใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็ นกิ จกรรมช่วยในการ
พัฒนาด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
6. ด้านอุปกรณ์และสื่ อการสอน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 กล่าวคือ ครู นาโทรทัศน์และวิดีโอ มาใช้เป็ นอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และครู ได้จดั หาอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
การสอนให้มีความเพียงพอกับเด็ก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
7. ด้านการวัดและประเมินผล ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 กล่าวคือ ครู ประเมินผลเด็กตามสภาพความเป็ นจริ งโดยยึด
พฤติกรรมเป็ นหลัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และครู การวัดผลการเรี ยนการสอนของเด็กเน้นการวัด ความพร้อม
และพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ส่ วนปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และผูป้ กครอง
กล่าวคือ (1) โรงเรี ยนควรมีการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างครู และผูป้ กครอง (2) สมาชิกองค์การบริ หารควร
ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากขึ้น (3) โรงเรี ยนควรปลูกต้นไม้ ตกแต่งให้สวยงามและ
ควรตัดหญ้าให้ส้ นั ตลอดเวลา (4) ครู ควรแต่งกายให้เหมาะสม ครู ควรเอาใจใส่ เด็กมากขึ้นโดยควรมายืน่
รับส่ งเวลานักเรี ยนไปและกลับ (5) ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ฝึ กให้เด็กมีวนิ ยั และสนับสนุนให้เด็กทุก

คนให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรม รวมทั้งการทากิจกรรมควรคานึงถึงรู ปร่ างของเด็ก (6) ควรจัดซื้ อ
อุปกรณ์และสื่ อการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก (7) ควรจัดหาเครื่ องทาน้ าดื่มสาหรับเด็กให้
เพียงพอ

