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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็น
ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก จาแนกตามตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ สถิติที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การประเมินพัฒนาการและสื่อการเรียนรู้
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม
2. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์รองลงมาได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การประเมินพัฒนาการ
3. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์และด้านการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสื่อการ
เรียนรู้และด้านการประเมินพัฒนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน
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6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึ กษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของหัว หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผู้ดูแลเด็ก จาแนกตามตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พั ฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาข้อคาถาม
4. น าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งเสนออาจารย์ ที่ ป รึก ษาสารนิพ นธ์ เพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้ อง รั บ
ข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรีย บร้ อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ
6. ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งสุดท้าย จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง มาจากแบบสอบถามของ
สุนัน ขันทะสิทธิ์ (2552)

สรุปผล
จากการศึกษาสภาพ และปัญหาการดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยเสนอสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
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สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การประเมินพัฒนาการ และสื่อการเรียนรู้
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
1. ด้านการจัดประสบการณ์สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณา ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อัน ดับ แรก พบว่ า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ ย สู งที่สุ ด คือ ศู นย์พัฒ นาเด็กเล็ กมีการส่ งเสริม การจัดประสบการณ์ห รื อ
กิจกรรมหลาย ๆ วิธี เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รองลงมาได้แก่มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ ก และการจัดประสบการณ์ห รื อกิจกรรม เน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความต้องการความสนใจ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการวางแผนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องในการ
กาหนดรูปแบบและวิธีการติดตามการใช้แผนการจัดประสบการณ์
2. ด้านสื่อการเรียนรู้สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจ ารณาแต่ล ะข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อัน ดั บ แรก พบว่ า ข้ อที่มี ค่าเฉลี่ ย สู ง ที่สุ ด คือ ศู นย์พั ฒ นาเด็ กเล็ กมีก ารใช้สื่ อประกอบการจั ดกิจ กรรมได้
เหมาะสมกับแผนการจัดประสบการณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
และส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
กาหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาแต่ล ะข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อั น ดั บ แรก พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ปฐมวั ยมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด มุ ม
ประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดและปลอดภัยสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุด คือ ศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่
สาหรับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
4. ด้านการประเมินพัฒนาการ สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
มาปรับปรุงและพัฒนาเด็ก รองลงมาได้แก่ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน และบุคลากร
มีส่ว นร่ วมกาหนดวิธีการประเมิน พัฒ นาการ ตามลาดับ ส่ว นข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือมีการวางแผนการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
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ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับ
แรก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์รองลงมาได้แก่ การจัดปัญหาแวดล้อม และสื่อ
การเรียนรู้ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การประเมินพัฒนาการเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
1. ด้านการจัดประสบการณ์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการปรับแผนการจัดประสบการณ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด ประสบการณ์ ห รื อ กิ จ กรรมส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด
ประสบการณ์ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับท้องถิ่น ตามล าดับ ส่ว นข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุ ด คือ มีการจัด
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3
อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมสาหรับปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอน รองลงมาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทา/จัดหา
สื่ อประกอบการจั ดกิจ กรรมได้เหมาะสมกับแผนการจัดประสบการณ์และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กมีการใช้สื่ อ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจั ดสภาพแวดล้อม ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ด้านการจัด
ปัญหาแวดล้อม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้อ และ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดพื้นที่อานวยความ
สะดวกแก่เด็ก ได้แก่ ที่แสดงผลงาน ที่เก็บแฟ้มผลงาน ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กได้เหมาะสม รองลงมา
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่สาหรับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และมีการ
กาหนดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยไว้ชัดเจนและมีสัดส่วนพื้นที่ต่อจานวนเด็กที่
เหมาะสม ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการจัดมุม
ประสบการณ์
4. ด้า นการประเมิ น พัฒ นาการ ปั ญ หาการจัด การศึก ษาปฐมวัย ในศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ด้า นการ
ประเมินพัฒนาการ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาเด็กรองลงมาได้แก่บุคลากรมีส่วนร่วมกาหนด
วิธีการประเมินพัฒนาการ และมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง ตามลาดับ
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการประเมินพั ฒนาการตามปัญหาจริงด้วยวิธีการหลากหลาย เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย
เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์และด้านการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันส่วนด้านสื่อการ
เรียนรู้และด้านการประเมินพัฒนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การประเมินพัฒนาการและสื่อการเรียนรู้
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม ซึ่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก
พยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผู้ดูแลเด็กให้ความสาคัญกับการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ สามารถตอบสนอง
ความสนใจของเด็ ก ได้ แ ละในการจั ด กิ จ กรรมนั้ น ครู ไ ด้ เ น้ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ตาม
จุดมุ่งหมายของกรมวิชาการ (2546 : 9-25) ที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของรุสโซ
(Rousseau อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 114) นักปรัชญาด้านการเมือง
และการศึกษาชาวฝรั่งเศสแสดงทัศนะที่สาคัญว่า ให้ตระหนักการให้เด็กเล็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จากการ
ทากิจกรรมการเรียนจากธรรมชาติ และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและแนวคิดของมอนเตสซ อรี
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(Montessori, 1952 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 115) แพทย์ชาวอิตาลีผู้
วางปรัชญาการพัฒนาเด็กไว้ว่าเด็กทุกคนปรารถนาการเรียนรู้อย่างอิสระจากการเล่น การกระทาและการ
พัฒนาไปตามขั้นตอน สติปัญญาจะพัฒนาขึ้นจากการได้สัมผัสและการฝึกการรับ รู้เป็นทักษะเบื้องต้นของการ
อ่าน เขียน และการสะกดคาคือความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นเพียงผู้
แนะนา ช่วยเหลือเน้นเรื่องสุขภาพอนามัย และมีการปฏิบัติรองลงมาคือ การจัดสภาพแวดล้อม ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีหน้าที่ จัดการศึกษาปฐมวัย ได้ให้ความสาคัญเนื่องจากธรรมชาติของ
เด็กในวัยนี้สนใจจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลองและต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การจัดสภาพแวดล้อม
จึงต้องเหมาะสมตามความต้องการของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
สอดคล้องกับแนวคิดของลีเปอร์และคนอื่นๆ (Leeper & other, 1984 อ้างถึงใน เยาวภา เดชะคุปต์ , 2542 :
133) ได้เสนอการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัยไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย ควรมี
ส่วนเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเป็นการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและเรียนรู้ จากสิ่งที่เป็นนามธรรม
มากที่ สุ ด ซึ่ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และความเหมาะสมกั บ ปรั ช ญาการศึ ก ษาวั ย นี้ อี ก ทั้ ง มี ก ารจั ด
บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย จากงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญธรรม ศิริบุณยกาญจน์ (2542 : 57) ที่พบว่าการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม เพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดการติดตาม
และประเมินผล ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ขาดการกาหนดแนวทางพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม ประกอบการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสมและไม่ค่อยกาหนดแผนงาน หรือโครงการดาเนินการเกี่ยวกับจัดสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณน้อยและครูผู้สอนปฐมวัยรับผิดชอบ
งานอื่นอีกมาก
2. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การจัดปัญหาแวดล้อม และสื่อการ
เรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การประเมินพัฒนาการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอน
ปฐมวัย ขาดทักษะ ขาดความเข้าใจในด้านนี้ สอดคล้องกั บแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(2550 : 11) ได้กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ว่าประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กมา
เป็นเวลากว่า20 ปีแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบในการนาแผนไปปฏิบัติและปรีชา เสนารัตน์ (2542 : 75) ได้ทาการวิจัย
พบว่า ครูผู้สอนปฐมวัยขาดทักษะในการผลิตสื่อ และงบประมาณไม่พอ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญธรรม ศิริบุณยกาญจน์(2542 :95) พบว่าเรื่องที่มีปัญหากว่าเรื่องอื่นคือ การกาหนดแผนงาน/ โครงการ
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การจั ดหาสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมและกาหนดแนวทางในการพัฒ นาสื่ อประกอบ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
3. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อ าจเนื่องมาจาก ทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแล
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เด็กได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เป็นไปตามแนวคิดของ บัวเรียน นนทะลี (2543 :
103) กล่าวไว้ว่า ผู้บ ริหารโรงเรียนต้องมีป ระสบการณ์การบริหารงานการศึกษาระดับอนุบาล ศึกษาและ
ครูผู้สอนส่วนมากต้องมีประสบการณ์ในการสอนระดับอนุบาลศึกษา หรือเคยได้รับการฝึกอบรมการจัดการ
สอนระดับอนุบาลศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพทูรย์ ไตรปกรณ์กุศล (2542: 113) พบว่า การปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัย โดยส่วนรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
อบรม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยพร้อมกัน จึงสนใจและปฏิบัติงานร่วมกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดมี
ลักษณะของปัญหาใกล้เคียงกันเป็นไปตามแนวความคิดของสนอง สุดสะอาด (2540 : 90) ที่พบว่าปัญหาการ
จัด การศึกษาอนุบาลศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาขอนแก่น ตามทัศนะของผู้บริหารกับครูอนุบาล
ไม่ แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด ท้าวเพชร (2537 : 115-118) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตรัง ตามทัศนะของผู้บริหาร โรงเรียนกับครูผู้สอนชั้นเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน
5. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกั นจะมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีประสบการณ์มากจะผ่านงานมามากกว่า สามารถเข้าใจใน
บริบท ความเป็นไปในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงสามารถปฏิบัติงานตามกรอบการจัดการศึกษาได้อย่าง
เข้าใจ และชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของเยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 15) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ครูและบุคลากรต่างๆ จึงความมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัยนี้สอดคล้องงานวิจัยของลิ้นจี่ กุมขุนทด (2545 : 56) พบว่า
ผู้ที่มีอายุราชการน้อยและผู้ที่มีราชการมาก ในส่วนพฤติกรรมการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นระบบแตกต่างกัน
6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองมี
ความรู้กา้ วหน้าอยู่เสมอ จึงทาให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน เป็นไป
ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550 : 21) ที่กล่าวว่า ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสมาคมวิชาชีพสาหรับบุคลากรด้านเด็กปฐมวัยหรือชมรมที่เกี่ ยวข้องได้สนับสนุนให้มีความรู้
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ทัน สมั ย สามารถใช้ เทคโนโลยี ต่ างๆ เพิ่ ม ประสบการณ์ ใ นด้ า นนวัต กรรมสนใจสื่ อ ต่ างๆ ด้ านเด็ กปฐมวั ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของลิ้นจี่ กุมขุนทด (2545 : 54) พบว่าผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนกิจกรรม
เคลื่ อ นไหวและจั ง หวะที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ ของครู ป ฐมวัย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ดส านั ก งานการ
ประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด นครราชสี ม า ของผู้ ที่ มี อ ายุ ร าชการน้ อ ยกั บ ผู้ ที่ มี อ ายุ ร าชการมากโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ควรกาหนดนโยบายการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยให้ชัดเจน และควรมีการ
ส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กผลิตสื่อที่เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมปฐมวัยโดยการจัดอบรม
ให้ครูที่ปฏิบัติการสอนได้รู้จักการจัดทาสื่อและพัฒนาสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
2. ควรจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ จั ด ซื้ อ เอกสารหลั ก สู ต รและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
ประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมปฐมวัย เพื่อแจกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย
3. ควรจัดอาคารสถานที่สาหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ควรมีการนิเทศติดตามผลการใช้แนวการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการกาหนดรูปแบบและวิธีติดตามการใช้แผนการจัดประสบการณ์
3. ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ กควรมีก ารติด ตามและประเมิ นผลการใช้ สื่ อ ประกอบการจั ดกิ จ กรรมของ
การศึกษาปฐมวัย
4. จัดทาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรกาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรกาหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดแหล่งวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาหาความรู้
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการวางแผนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความพึงพอใจของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็ก กับการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองเด็กในการจัดการศึกษาปฐมวัย

