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บทคัดยอ 

 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเติบโตไปเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ สมบูรณพรอมท้ังสติปญญา กาย และใจ ผูท่ีทํางาน
กับเด็กปฐมวัยจึงตองมีความรูความเขาใจและมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผูดูแลเด็กเปนบุคคล 
กลุมหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการดูแล และใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาความรูและการปฏิบัติ
ของผูดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 5 ดาน คือ  การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู การสอนท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู การสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก และการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง โดยใชแบบวัดความรูและแบบสอบถามการปฏิบัติ เปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูดูแลเด็ก ในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 223 คน นํา
ขอมูลมาวิเคราะหดวยการหาความถี่ คารอยละและคาเฉลี่ย และสรุปนําเสนอขอมูลดวยการบรรยาย 

 ผลวิจัยพบวา ผูดูแลเด็กมีความรูมากท่ีสุด คือ การสรางความสัมพันธกับผูปกครอง คิดเปนรอยละ 94.17และ 
มีความรูนอยท่ีสุด คือ การสอนท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู คิดเปนรอยละ 10.76 มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การ
สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ในเรื่อง สรางความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็ก 
คิดเปนรอยละ  91.50 และมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด  คือ  การสอนท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเ รียนรู  ในเ ร่ือง  
จัดประสบการณหรือใชสื่อท่ีซับซอนมากข้ึน เม่ือเด็กทําไดแลว เปดโอกาสใหมีการทบทวนหรือทําซ้ํา คิดเปนรอยละ 29.60  

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะใหจัดโปรแกรมการอบรมแกผูดูแลเด็ก เพ่ือพัฒนาความรูและการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ท้ัง 5 ดาน  

 

คําสําคัญ  ผูดูแลเด็ก    องคกรปกครองสวนทองถิ่น    การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caregivers’ Knowledge and Practice of 
 Developmentally Appropriate Practice for Young Children 

Cheerapan  Bhulpat, Ph.D 
Abstract 

 
Those who work with young children need to have the knowledge and practices that are in 

accordance with child development in order to cultivate them to become a good citizen with desirable 

qualities and complete in body and mind. Caregivers are one of the groups of people that play a significant 

role in caring and educating young children. The researcher, therefore, was interested in studying the 

knowledge and practice of caregivers concerning the developmentally appropriate practice in 5 areas: 

creating appropriate environment for learning, teaching to foster development and learning, developing 

appropriate curriculum, assessing children’s development and learning, and building parent-school 

relationship.   A set of test and a questionnaire form concerning the knowledge and practice of the issue was 

used to collect data from 223 caregivers under the jurisdiction of the local administrative organization.  The 

data was analyzed using frequency, percentage, and mean and presented by description. 

The results indicated that the area that the caregivers were most knowledgeable (94.17%) was 

building parent-school relationship while the area that they showed the least knowledge (10.76%) was 

teaching to foster child development and learning.  In practice, the area that showed as being practiced the 

most was creating appropriate environment for learning, specifically in building a good relationship with and 

among children (91.50%). On the other hand, the area that was being practiced the least was teaching to 

foster development and learning, specifically in using or providing more complicated experiences or materials 

and providing an opportunity to review or repeat previous experiences (29.60%).  

Findings from the study suggest that a training program which aims to improve both knowledge and 

practices in all 5 areas of developmentally appropriate practice for young children is crucial for caregivers’ 

professional development. 

Key words: Caregiver, Local Administrative Organization, Developmentally Appropriate Practice for  

                    Young  Children 

 

 



บทนํา  

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมท้ังสติปัญญา กายและใจ  
ผู้ท่ีทํางานกับเด็กปฐมวัย ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย Bredekamp (2010) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ คือ การสอนที่ทําให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ประสบการณ์ ความสามารถ และความสนใจ ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม และช่วยให้เด็ก
ก้าวผ่านสิ่งท้าทาย และบรรลุตามเป้าหมายที่ทําให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พ้ืนฐานที่สําคัญในการสอน
เด็กปฐมวัย คือจะทําอย่างไรให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ได้ผลที่ดีท่ีสุด ดังน้ันการรู้ว่าเด็กเรียนรู้และมี
พัฒนาการอย่างไร มีความจําเป็นสําหรับครูปฐมวัย ถ้ารู้จักเด็กมากเท่าไหร่ ก็จะทํางานได้สอดคล้องกับวิถีการ
คิดและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากน้ียังได้นําเสนอหลัก 3 ประการท่ีควรนํามาพัฒนาในการทํางานกับเด็ก คือ 
(1) ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก (2) ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กแต่ละคน และ (3) ข้อมูลเก่ียวกับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ท้ังสามประการน้ีมีปฏิสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อกัน ดังน้ันจึง
พิจารณาในแต่ละประเด็นเท่านั้นไม่ได้ ในเรื่องการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ Gestwicki (1999) ได้
กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า มีพ้ืนฐานมาจากการรวบรวมข้อมูลและความจริงเกี่ยวกับเด็ก การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการ ไม่ใช่หลักสูตร และไม่ใช่ชุดมาตรฐานท่ีเข้มงวดกวดขันกําหนดให้นําไปปฏิบัติ แต่ความเป็นจริง คือ 
เป็นกรอบของความคิด ปรัชญาหรือแนวคิดในการทํางานกับเด็ก (Bredekamp and Rosegrant, 1992 : 4 
cited in Gestwicki, 1999) 

สําหรับแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ได้ดีท่ีสุด เป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีระบุว่าได้มาจากการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และพ้ืน
ฐานความรู้ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการศึกษาในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย โดย NAEYC 
(2009) ได้นําเสนอแนวทางปฏิบัติไว้ 5 ข้อ คือ 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Creating a caring community of learners) 
สถานศึกษาปฐมวัย เป็นชุมชนแห่งแรกของเด็กนอกบ้าน เด็กจะได้รับการดูแลอย่างไร เด็กปฏิบัติต่อคนอื่น
อย่างไร จะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ดังน้ันชุมชนมีบทบาทในการจัดโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ความสัมพันธ์ เป็นบริบทท่ีสําคัญ ท่ีเด็กจะได้สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโลกรอบตัว ผ่าน
การปฏิบัติสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืนในชุมชนท้ังเพ่ือนและผู้ใหญ่ ได้เล่นร่วมกัน สํารวจตรวจสอบทําโครงการ
ร่วมกัน ให้เด็กได้พัฒนาความรับผิดชอบและการควบคุมตนเอง ช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้เอง มีการออกแบบและ
ดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย ตารางกิจกรรมประจําวันมีความ
สมดุลของการพักผ่อนและกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว มีประสบการณ์นอกห้องเรียน บรรยากาศทางสังคมและ
อารมณ์โดยรวมเน้นไปในทางบวก ทุกคนรู้สึกม่ันคง ปลอดภัย และสบายใจ สภาพแวดล้อมมีความเป็นพลวัต 
ได้พบเห็นการใช้ภาษาแม่และวัฒนธรรมสะท้อนอยู่ในการปฏิสัมพันธ์ประจําวัน และกิจกรรมในห้องเรียน 

2. การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ (Teaching to enhance development and 
learning) การสอนที่เป็นการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ ต้องมีความสมดุลระหว่างประสบการณ์จากการ
ช้ีนําของผู้ใหญ่ และเด็กช้ีนําตนเอง ประสบการณ์จากการช้ีนําของผู้ใหญ่ จะดําเนินการไปตามเป้าหมายของครู 



โดยเด็กเข้าร่วมในกิจกรรม สําหรับประสบการณ์จากการช้ีนําตนเองของเด็ก จะดําเนินการตามความสนใจและ
การกระทํา/ปฏิบัติของเด็ก โดยมียุทธศาสตร์การสอนของครู เป็นส่วนท่ีส่งเสริมสนับสนุน ครูวางแผน
สิ่งแวดล้อม กําหนดตารางเวลา และกิจกรรมประจําวันที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กแต่ละ
คน ให้สอดคล้องกับผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก วิธีการท่ีหลากหลายและช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้า
ต่อไป การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กบรรลุเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาการด้าน ร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา และได้ศาสตร์การเรียนรู้ภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
ดนตรี พลศึกษา สุขภาพ/สุขอนามัย ครูให้เด็กมีโอกาสในการเลือกอย่างมีความหมาย ในช่วงกิจกรรมที่ให้เด็ก
เลือก โดยให้ความช่วยเหลือและแนะนําเด็กในการใช้เวลาในช่วงดังกล่าว 

3. การวางแผนหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสําคัญ (Planning curriculum to achieve 
important goals ) ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ หลักสูตรจะช่วยให้เด็กบรรลุเป้าหมาย โดย
ดําเนินการผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงการเล่น กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ การจัดมุม และกิจวัตร
ประจําวัน โดยคํานึงถึงเด็กปกติและเด็กท่ีมีความเฉพาะ หลักสูตรต้องมีเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ระบุไว้ และมี
ความหมายชัดเจน ใช้กรอบของหลักสูตรมาใช้ในการวางแผน เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ครูควรจะ
ร่วมมือกับครูที่สอนในระดับช้ันเดียวกัน หรือระดับช้ันก่อนหน้าน้ี เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการ
ทํางานเพ่ือความต่อเน่ืองในกลุ่มอายุ และเหมาะสมในการปฏิบัติกับเด็กในแต่ละระดับ 

4. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Assessing children’s development and 
learning) การประเมินผลช่วยในการวางแผน การนําไปใช้ และการประเมินประสบการณ์ท่ีจัดให้แก่เด็ก และ
ความก้าวหน้าของเด็กไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ การประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ผลของการประเมิน 
ใช้ในการสื่อสารกับครอบครัวของเด็ก ปรับปรุงประสิทธิผลของครู การสอนและโปรแกรมการศึกษา วิธีการท่ี
เหมาะสมในการประเมินเด็กในช้ันเรียน คือ การสังเกตเด็กของครู การสัมภาษณ์ การสะสมผลงานของเด็ก 
และการปฏิบัติงาน ในการทํากิจกรรมจริงๆ การประเมินจะไม่ดูแต่เพียงว่าเด็กทําอะไรได้ด้วยตนเอง แต่ต้องดู
ว่าทําอะไรได้โดยมีเด็กอ่ืนหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือ 

5. การสร้างความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกันกับครอบครัว (Establishing reciprocal relationships with 
families) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครอบครัวจะทําให้รู้จักเด็กมากข้ึน การสร้าง
ความสัมพันธ์ท้ังสองฝ่ายต้องเคารพซ่ึงกันและกัน ร่วมมือกัน แบ่งปันความรับผิดชอบ และเจรจาตกลงกันใน
เรื่องความขัดแย้ง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายร่วมกัน มีการสื่อสารสองทางระหว่างกัน ให้ครอบครัว
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โปรแกรมเก่ียวกับการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กและให้ผู้ปกครองเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ครูและครอบครัว ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการ
สื่อสารในแต่ละวัน และการสัมมนาท่ีมีการวางแผนไว้ 

 นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติท่ีนําเสนอ 5 ข้อ ยังมีข้อสรุปที่น่าสนใจเป็นข้อคิดสําหรับครูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการทํางานกับเด็กปฐมวัย คือ การเรียนรู้และพัฒนาการจะเกิดขึ้น เม่ือการได้รับ
ประสบการณ์ใหม่อยู่บนฐานท่ีว่าเด็กเรียนรู้อะไรแล้ว และที่ทําได้ และเม่ือประสบการณ์การเรียนรู้มีเพียงพอใน
การรับทักษะ ความสามารถและความรู้ใหม่ การสอนที่มีประสิทธิผลไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่จะเป็นการ
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สอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการอย่างต้ังใจ ครูท่ีดีจะมีความต้ังใจในทุกสิ่งที่ทํา การจัดห้องเรียน การวางแผน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนท่ีหลากหลาย การประเมินผลเด็ก การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และการทํางานกับ
ครอบครัว ครูท่ีต้ังใจ จะมีเป้าหมายและรู้คิดเกี่ยวกับการกระทําของตน และจะดําเนินการสอน เพ่ือไปให้ถึง
เป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากน้ี NAEYC (2009) ได้นําเสนอยุทธศาสตร์การสอน 10 ประการ เพ่ือ
ประสิทธิผลของการสอน คือ (1) การยอมรับสิ่งท่ีเด็กทําและพูด (2) การสนับสนุน ให้ทําอะไรอย่างต่อเน่ือง
และด้วยความมานะพยายามมากกว่าการพูดกล่าวยกยอ และประเมินสิ่งท่ีเด็กทําเท่านั้น (3) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่ตรงประเด็น มากกว่าการวิจารณ์ท่ัวๆไป (4) การเป็นแบบอย่าง ให้แก่เด็กในเรื่องทัศนคติ วิธีการ
แก้ปัญหาและการประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน แสดงให้เด็กเห็นมากกว่าเป็นเพียงการบอก (5) การสาธิตวิธีการ
ทําท่ีถูกต้อง (6) สร้างสรรค์และเพ่ิมความท้าทาย เพ่ือให้เด็กได้ทําอะไรก้าวไปขั้นหน่ึงจากที่เคยทํา (7) การถาม
คําถาม ท่ีช่วยกระตุ้นความคิดของเด็ก (8) การให้ความช่วยเหลือ ด้วยการให้แนวทางท่ีจะช่วยให้เด็กทํางาน
ต่อไปได้จากพ้ืนฐานความสามารถในปัจจุบัน (9) การให้ข้อมูล ด้วยการให้ข้อมูลความจริงต่อเด็กโดยตรง และ 
(10) การให้แนวทาง สําหรับการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของเด็ก 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับครู และผู้ท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย Richard, Brown and Sanders 
(2002) ได้นําเสนอข้อมูลไว้ในงานวิจัยว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว่า ครูท่ีใช้ยุทธศาสตร์
การสอนท่ีหลากหลาย จะช่วยส่งเสริมทักษะของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะพ้ืนฐานของเด็กแต่ละ
คน ประสบการณ์ พ้ืนฐานทางสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน การใช้วิธีการเดียวจะประสบ
ความสําเร็จกับเด็กบางคน แต่อาจจะล้มเหลวกับเด็กคนอื่น ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็ก ครู 
ผู้บริหารและผู้ปกครอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติเหมาะกับพัฒนาการ แต่น่าเสียดายท่ีนักศึกษา
ไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ในทํานองเดียวกัน Kirshenbaum (2000) 
ได้ให้ข้อสังเกตว่า การปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในการทําความเข้าใจและการเช่ือมต่อใน
การนําการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการมาปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ดังน้ันจึงได้
ทําการศึกษาเก่ียวกับการช่วยเหลือครูระดับวัยอนุบาล ในการนําการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือตระเตรียมเด็กวัย
อนุบาลให้มีความพร้อมในระดับอนุบาลได้ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ ครู จํานวน 20 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กของ
กองทัพทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีวิธีดําเนินการ คือ การฝึกประสบการณ์ให้แก่ครูด้วยหลักสูตรการ
อบรมท่ีประกอบด้วย (1) การอบรม 6 ครั้ง เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและเรื่องอ่ืนๆ (2) การศึกษาสําหรับ
ผู้ปกครอง (3) การเย่ียมห้องเรียน และ (4) การประเมินสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ผลที่คาดหวังสําหรับครู 
คือ การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก การจัดสภาพภายในห้องเรียนท่ีสนองต่อความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก การอธิบายให้คนอ่ืนรับรู้ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ รวมถึง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในหลักสูตร และอธิบายให้ผู้ปกครองทราบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไร การศึกษาใช้แบบสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้วยการจัดการฝึกอบรม ครูสามารถตระเตรียมเด็กให้มีความพร้อมสําหรับระดับ
อนุบาล ได้ตามความคาดหวังของเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 Hae Kyoung Kim (2011) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือของครูก่อนประจําการ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก การให้คําจํากัดความของการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ การ
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อธิบายหลักการและคุณลักษณะของการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ ผลการศึกษาพบว่า ครูก่อน
ประจําการปฐมวัย มีความเช่ือเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและครูกลุ่มนี้ท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรม
การฝึกอบรมครูจะมีความเช่ือในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ มากกว่าครูท่ีเพ่ิงเริ่มต้นเข้ารับการ
ฝึกอบรม ถึงแม้จะมีแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป แต่
ก็ไม่ใช่แนวคิดของการปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีเป็นอุดมคติเฉพาะเจาะจง ครูท่ีมาจากหลากหลายวัฒนธรรม สังคม 
และพ้ืนฐานทางภาษา อาจมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน สําหรับการนําไปประยุกต์และการนําไปใช้สู่การปฏิบัติท่ี
เหมาะสม ความเช่ือที่เก่ียวข้องมีผลกระทบต่อการปฏิบัติของครูและการปฏิสัมพันธ์กับเด็ก 

  อรพรรณ  บุตรกตัญญู (2542) ได้ศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล ใน 5 ด้าน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม การประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและนโยบายของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหาร 100 คน และครู 232 คน จากสถานศึกษา 4 สังกัด ท้ังของรัฐบาลและเอกชน ใน 4 จังหวัด จาก 4 
ภาค ของประเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความเข้าใจ แบบสอบถามการปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกต ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่จบทางด้านการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 63.45  
มีประสบการณ์สอน 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.18 และผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับช้ันอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 84.17 ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 89.65 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล ในด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เรื่องการรายงานผล
การประเมิน ความเข้าใจของครูส่วนน้อยร้อยละ 21.55 ในด้านการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
เรื่องการจัดประสบการณ์หรือใช้สื่อท่ีซับซ้อนมากข้ึน เม่ือเด็กทําได้แล้ว เปิดโอกาสให้มีการทบทวนและทําซํ้า 
โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดความเข้าใจของครู จากคะแนนเต็ม 32 คือ 
ค่าเฉล่ีย = 19.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.32 สําหรับการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 93.91 ปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก สิ่งท่ีครูยังมีการปฏิบัติน้อย คือ การนําผลการประเมินเด็กไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.01 

 ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีจุดเน้นให้เห็นได้ชัดเจนว่า การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยน้ันเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาในระดับต่อๆไป และความรู้ความเข้าใจตลอดจนการปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็นแนวคิดและหลักการท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลก เหมาะสมท่ีจะนํามาเป็น
แนวทางในการทํางานกับเด็กปฐมวัย ในประเทศไทยได้มี ผลงานวิจัยของ อรพรรณ  บุตรกตัญญู (2542)  
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูอนุบาลสอนใน
ระดับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ท่ีอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังมีอีก 1 หน่วยงานหลัก คือ 
กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่ทุกตําบลท่ัว
ประเทศ และยังไม่ได้มีการศึกษาในเรื่องการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทําให้ผู้วิจัยสนใจ
ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

4

4



ปฐมวัย ผลจากการวิจัยน่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เข้าสู่
มาตรฐานสากลสําหรับทุกหน่วยงานต่อไป  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
ประเด็นหลัก 5 ด้าน และประเด็นย่อยในประเด็นหลักแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 

ด้านท่ี 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

 

 

 

1.1 การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีสําหรับการเรียนรู้

1.2 การส่งเสริมกลุ่มและการตอบสนองความ  

     ต้องการรายบุคคล 

1.3 สิ่งแวดล้อมและตารางเวลา 
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ด้านท่ี 2 การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

 

 

 

ด้านท่ี 3 การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 

 

 

 

ด้านท่ี 4  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก 

 

 

ด้านท่ี 5 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

 

 

 

2.1 ประสบการณ์การเรียนรู้

2.2 ภาษาและการติดต่อสื่อสาร 

2.3 กลยุทธ์การสอน 

2.4 การจูงใจ และการแนะแนว 

3.1 หลักสูตรบูรณาการ 

3.2 เน้ือหาหลักสูตรและแนวคิด 

3.3 ความต่อเน่ืองของพัฒนาการและการเรียนรู้ 

3.4 ความสอดคล้องและประสิทธิผลของหลักสตูร 

4.1 วิธีการประเมิน 

4.2 การรายงานผลการประเมิน 

4.3 การนําผลการประเมินไปใช้ 

5.1 การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 

5.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

5.3 การสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ของผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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  1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  
223 คน จาก 4 ภาค ท่ัวประเทศ คือ ภาคเหนือ 50 คน ภาคกลาง 69 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 คน 
และภาคใต้ 48 คน เป็นผู้ดูแลเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2557 ในระหว่างวันท่ี 
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2557 

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความรู้ของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดเป็น 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ใน การ
วิจัยของ อรพรรณ บุตรกตัญญู (2542) ซ่ึงได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการนําไปทดลองใช้ 
และหาค่าสถิติตามกระบวนการวิจัย รายละเอียดของเคร่ืองมือมีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบตรวจสอบรายการและเติมข้อมูลเก่ียวกับ สถานภาพ 
อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน สังกัดของท่ีทํางาน การเข้ารับการอบรม และความรู้สึกเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูปฐมวัย มีจํานวน 10 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบวัดความรู้ของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีจํานวน 32 ข้อ 
คําถามเป็นสถานการณ์ ให้ผู้ตอบตัดสินใจเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุด 1 คําตอบ จาก 5 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 32 คะแนน โดยคําถามและคําตอบท้ังหมดจะครอบคลุม การปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวอย่าง แบบวัดความรู้ ด้านที่ 2 การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

 

 

 

 

17. ท่านจะทําอย่างไรต่อไป 

ก. ชมว่าเด็กสร้างได้สวยมาก แล้วบอกเด็กว่าอย่าสร้างให้เกินออกมาจากมุมบล็อกแล้วเดินไปหาเด็ก

คนอ่ืนๆ ต่อ 

ข. ให้อธิบายว่าเมืองของเด็กประกอบด้วยอะไรบ้าง สร้างอย่างไร และจะสรา้งอะไรต่อไป พร้อมท้ัง

แนะนําให้ไปนําของจากมุมอ่ืนๆ มาวางประกอบถ้าต้องการ 

ค. นําสิ่งของจากมุมอ่ืนท่ีครูคิดว่าเหมาะสมมาวางประกอบในเมืองของเด็กให้สวยงาม 

ง. แนะนําเด็กในการเก็บไม้บล็อกให้เป็นระเบียบหลังจากเลน่เสร็จ 

จ. บอกเด็กให้เตรียมตัวเก็บของเข้าท่ีเดิมให้เรียบร้อยเพราะจะหมดเวลาแล้ว หากเก็บไม่ทันจะถูกทํา

โทษ 

ท่ีมุมไม้บล็อกน้องนัทกับน้องนนท์กําลงันําบล็อกขนาดต่างๆ มาเรียงกัน  ครูแววตาเห็น

จึงเดินเข้าไปถามทั้งสองคนว่ากําลังทําอะไรอยู่ เด็กท้ังสองคนตอบว่ากําลังสร้างเมือง 

ถ้าท่านเป็นครูจะปฏิบัติอย่างไร 

( ้ 17 18)



ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มี
จํานวนข้อให้เลือกตอบ 44 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ ด้านที่ 1 จํานวน 10 ข้อ 
ด้านที่ 2 จํานวน 10 ข้อ ด้านที่ 3 จํานวน 9 ข้อ ด้านท่ี 4 จํานวน 7 ข้อ และด้านท่ี 5 จํานวน 8 ข้อ โดยผู้ตอบ
เลือกตอบข้อที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวอย่าง แบบสอบถามการปฏิบัติ ด้านที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โปรดขีด × ลงใน  หน้าข้อความที่ท่านปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ด้านท่ี 1:  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 
 1.1  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กๆ และส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็ก 
 1.2  เปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยกับเพ่ือนและครูในขณะท่ีทํากิจกรรมต่างๆ 
 1.3  ให้เด็กทําในสิ่งท่ีท้าทายความสามารถและมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
 1.4  นําข้อมูลเก่ียวกับความสามารถ ความชอบและความสนใจของเด็กแต่ละคนและเด็กท้ังกลุ่มมา 
           เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างหลักสูตรจัดสิ่งแวดล้อมและสร้างปฏิสัมพันธ์ 
 1.5  จัดโอกาสให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เด็กจัดกลุ่มกันเองหรือครูจัดให้ 
 1.6  นําวัฒนธรรมและภาษาของเด็กที่บ้านมาเช่ือมโยงในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 1.7  จัดสื่ออุปกรณ์หลากหลายรูปแบบให้เด็กได้เลือกใช้ในการเล่นหรือการทํากิจกรรม 
 1.8  สังเกต ดูแลความปลอดภัยและแนะนําเด็กในการเล่นและเลือกใช้อุปกรณ์ 
 1.9  จัดตารางเวลาให้มีช่วงเวลาของการทํากิจกรรมและการพักสลับกัน 
 1.10 ยืดหยุ่นเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบวัดความรู้และแบบสอบถามการปฏิบัติให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  

จํานวน 223 คน และ รับคืนด้วยตนเอง ในช่วงเวลาท่ีมีการอบรมผู้ดูแลเด็ก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

4. การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล นําข้อมูลมาหาความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และนําเสนอ 

ข้อมูลด้วยการบรรยายจากตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลของการวิจัย 

 การศึกษาเก่ียวกับความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการวิจัย นําเสนอข้อมูลเป็น 3 
ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ดูแลเด็กท้ังหมด 223 คน จาก 4 ภาค  
ทั่วประเทศ คือ ภาคเหนือ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 ภาคกลาง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.11 และภาคใต้ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.52 มีสถานภาพเป็น
ครูผู้ดูแลเด็ก คือได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.14 และมีสถานภาพเป็นผู้ดูแล
เด็ก 158 คน คิดเป็นร้อยละ 70.85 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 99.60 อายุมากที่สุดอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี  
ร้อยละ 41.70 รองลงมา 26 – 35 ปี ร้อยละ 41.30 ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ทํางานกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 46.60 
ปัจจุบันทํางานกับเด็กอายุระหว่าง 3 – 4 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 45.30 รองลงมาอายุระหว่าง 2 – 3 ปี ร้อยละ 
35.0 ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.60 ทํางานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ 99.60 เคย
ได้รับการอบรมทางการศึกษาปฐมวัย จํานวนช่ัวโมงท่ีได้รับการอบรมต่อปี มากกว่า 50 ช่ัวโมง มากที่สุดร้อย
ละ 37.70 สําหรับความรู้สึกที่มีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย พบว่า ร้อยละ 51.56 ภูมิใจในวิชาชีพครู รองลงมาร้อยละ 
34.97 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และร้อยละ 9.86 คิดว่าเป็นวิชาชีพท่ีมีเกียรติ ได้รับการยกย่อง และมี
ความสุขกับวิชาชีพครู 

ตอนท่ี 2 ความรู้ของผู้ดูแลเด็ก เก่ียวกับ การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 ผลจากการวิเคราะห์แบบวัดความรู้พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความรู้ของผู้ดูแลเด็ก คือ 
20.27 ผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากท่ีสุดคือ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง และการสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 94.17 และมีความรู้น้อยท่ีสุด คือ 
การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ในเรื่องกลยุทธ์การสอน คิดเป็นร้อยละ 10.76 สําหรับผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความรู้รายด้านพบว่า 

 2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากที่สุดร้อยละ 93.72 
คือ สิ่งแวดล้อมและตารางเวลา และมีความรู้ น้อยที่สุดร้อยละ 42.60 คือ การส่งเสริมกลุ่มและการตอบสนอง
ความต้องการรายบุคคล  

 2.2 การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากที่สุด ร้อยละ 83.86
คือ การจูงใจและการแนะแนว และมีความรู้น้อยที่สุดร้อยละ 10.76 คือ กลยุทธ์การสอน 

 2.3 การสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม พบว่าผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากท่ีสุด ร้อยละ 87.89 คือ เนื้อหา
หลักสูตรและแนวคิด และมีความรู้น้อยที่สุด ร้อยละ 55.60คือ ความต่อเนื่องของพัฒนาการและการเรียนรู้ 

 2.4 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากท่ีสุดร้อยละ 91.48 

คือ การรายงานผลการประเมิน และมีความรู้น้อยที่สุด ร้อยละ 30.04 คือ การนําผลการประเมินไปใช้ 

 2.5 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้มากท่ีสุด ร้อยละ 94.17 คือการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง และการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง และมีความรู้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 
52.47 คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

 

ตอนท่ี 3 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือการสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเร่ืองสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็ก คิดเป็นร้อย
ละ 91.50 และมีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ในเรื่องจัดประสบการณ์
หรือใช้สื่อท่ีซับซ้อนมากข้ึน เม่ือเด็กทําได้แล้ว เปิดโอกาสให้มีการทบทวนหรือทําซํ้า คิดเป็นร้อยละ 29.60 
สําหรับผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรายด้าน พบว่า 

 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติที่มากท่ีสุด ร้อยละ 91.50 คือ 
การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีสําหรับการเรียนรู้ เรื่อง สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างเด็ก การปฏิบัติท่ีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.70 เท่ากัน มี 2 ประเด็น คือ (1) การส่งเสริมบรรยากาศ
ท่ีดีสําหรับการเรียนรู้ เรื่อง ให้เด็กทําในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสประสบความสําเร็จ และ (2) 
สิ่งแวดล้อมและตารางเวลา เรื่อง จัดตารางเวลาให้มีช่วงเวลาของการทํากิจกรรมและการพักสลับกัน 

 3.2 การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติที่มากท่ีสุดร้อยละ 84.80 คือ 
ภาษาและการสื่อสาร เรื่อง จัดให้เด็กได้มีโอกาสอธิบายผลงานของตนเองและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน การปฏิบัติที่น้อยที่สุด ร้อยละ 29.60 คือ กลยุทธ์การสอน เรื่อง จัดประสบการณ์หรือใช้สื่อท่ีซับซ้อน
มากข้ึนเม่ือเด็กทําได้แลว้เปิดโอกาสให้มีการทบทวนหรือทําซํ้า 

 3.3 การสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม พบว่า การปฏิบัติที่มากท่ีสุด คือ ความต่อเนื่องของพัฒนาการ
และการเรียนรู้ เรื่องวางแผนการจัดประสบการณ์โดยให้เด็กเรียนรู้จากการสํารวจ สังเกต ทดลอง และลงมือ
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 78.90 การปฏิบัติที่น้อยท่ีสุด คือ เน้ือหาหลักสูตรและแนวคิด เรื่อง ครูเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการอ่านและเขียน ส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดความคิด โดยการวาดและการเขียนอย่างเสรีรวมท้ังส่งเสริมให้
เด็กอ่านคําคุ้นเคยและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายต่อเด็กคิดเป็นร้อยละ 61.40 

 3.4 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า การปฏิบัติที่มากที่สุดร้อยละ 91.0 คือ 
วิธีการประเมิน เรื่อง ประเมินโดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้
ในแบบประเมิน การปฏิบัติที่น้อยท่ีสุด ร้อยละ 31.40 คือการนําผลการประเมินไปใช้ เรื่อง นําผลการประเมิน
มาใช้ในการประเมินคุณภาพของโปรแกรม 

 3.5 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง พบว่า การปฏิบัติท่ีมากที่สุดร้อยละ 89.20 คือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เรื่อง เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น รองลงมา เรื่อง ให้การต้อนรับและ
พูดคุยกับผู้ปกครองสมํ่าเสมอ ปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 88.80 การปฏิบัติท่ีน้อยที่สุด  
ร้อยละ 66.40 คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยเหลือ และร่วม
กิจกรรมประจําวันกับเด็ก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ด้านความรู้ของผู้ดูแลเด็กในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
มากท่ีสุด คือ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ผลมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ท่ีส่วนใหญ่มี
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ชีวิตในชุมชน เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่ร่วมกันท้ัง ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย หรือ พ่ีน้องของพ่อแม่ กับ พ่อ แม่ และ
เด็ก ด้วยธรรมชาติของคนที่มีชีวิตอยู่ในชุมชนชนบท มีชีวิตอยู่ร่วมกันส่วนใหญ่ จะมีจิตใจดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีอะไรก็จะแบ่งปันกัน ย้ิมแย้มทักทายเม่ือพบกัน ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน
น้ันๆ มีโอกาสได้พบปะกับครอบครัวของเด็ก ในวิถีชีวิตประจําวัน และการพูดคุยกับผู้ปกครอง ขณะมารับ - ส่ง
เด็กเป็นประจําทุกวัน ทําให้ง่ายในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ด้วยสามารถสื่อสารสองทางได้
ตลอดเวลา ทําให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน เพ่ือการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามในการพัฒนาเด็ก 

 ด้านการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กท่ีเหมาะสมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติมากที่สุดคือ  
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ข้อค้นพบตรงกับการศึกษาของ อรพรรณ  บุตรกตัญญู (2542) ท่ีพบว่า ครูส่วน
ใหญ่ร้อยละ 93.91 ปฏิบัติในเรื่องน้ีเช่นกัน ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ดูแลเด็ก ทั้งในด้านความรู้ และ
ด้านการปฏิบัติ จะพบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ ท่ีน่าจะมีผลดี ในการสร้าง
บรรยากาศที่มีความเป็นมิตร ทําให้เด็กมีความรู้สึกม่ันคง ปลอดภัย และมีความสบายใจ ในการที่จะได้รับการ
ดูแลและการศึกษากับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเป็นมิตรท่ีดีกับเด็ก การส่งเสริมให้เด็กมีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน การทํากิจกรรมต่างๆ ท้ังรายบุคคล กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ น่าจะดําเนินการไปได้ด้วยดีท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน จากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้ใหญ่และเด็ก และระหว่างเด็ก 

 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและเด็กท่ีเป็นจุดเด่นของผู้ดูแลเด็ก ท้ังในด้านความรู้และ 
การปฏิบัติ แต่ผลการวิเคราะห์ประเด็นย่อย ยังพบจุดที่ต้องพัฒนาให้มีมากขึ้น คือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมประจําวันกับเด็ก ซ่ึง 
NAEYC (2009) ได้เสนอไว้ว่า ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โปรแกรมเก่ียวกับการดูแลและให้
การศึกษาแก่เด็ก และให้ผู้ปกครองเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูและครอบครัวควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการสื่อสารในแต่ละวัน และการสัมมนาท่ีมีการวางแผนไว้ กฎหมาย
การศึกษา (National Education Act B.E. 2542/1999) ของประเทศไทยได้มีกําหนดในเรื่องนี้ไว้เช่นกัน แต่
การปฏิบัติยังไม่ท่ัวถึง อาจจะเน่ืองด้วยสถานศึกษายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับผู้ปกครอง อาจจะด้วยความเกรงใจ
ของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการมาก้าวก่ายงานในห้องเรียน คิดว่าไม่ใช่หน้าท่ี หรืออาจจะด้วยภารกิจที่มีมากจนไม่
สามารถจัดสรรเวลามาร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ในการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง หรือการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
การขอความร่วมมือจากบ้านและชุมชน ก็ควรจะต้องเป็นหัวข้อหน่ึงท่ีกําหนดไว้ในวาระการประชุม 

 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติท่ีผู้ดูแลเด็กมีน้อยท่ีสุด คือ การสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ เม่ือพิจารณารายละเอียดในประเด็นย่อย มีความรู้น้อยท่ีสุด คือ กลยุทธ์การ
สอน โดยเฉพาะในเรื่อง จัดประสบการณ์หรือใช้สื่อท่ีซับซ้อนมากขึ้น เม่ือเด็กทําได้แล้ว เปิดโอกาสให้มีการ
ทบทวนหรือทําซํ้า ซ่ึงผลการวิจัยตรงกับการศึกษาของ อรพรรณ  บุตรกตัญญู (2542) ท่ีพบว่า ครูส่วนน้อย
ท่ีสุด ร้อยละ 21.55 มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ข้อค้นพบในเรื่องนี้ น่าสนใจท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีปัจจัยอะไรท่ี
ทําให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ และการปฏิบัติท่ีน้อยท่ีสุด เพราะผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ เรียนจบปริญญาตรีการศึกษา
ปฐมวัย ซ่ึงน่าจะได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมาเพียงพอแล้วจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทางการศึกษาปฐมวัย ถ้าเกิดจากความไม่
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สมบูรณ์ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย ก็ควรจะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความเหมาะสม นําไปสู่ความรู้และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อไป เพราะกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายของครู 
จะเป็นจุดที่ช่วยต่อยอดความคิด และการปฏิบัติของเด็กให้ทําอะไรท่ีท้าทายมากข้ึน ดังข้อมูลท่ี Richard, 
Brown and Sanders (2002) ได้เสนอไว้ว่า การใช้ยุทธศาสตร์การสอนท่ีหลากหลาย จะช่วยส่งเสริมทักษะ
ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด การใช้วิธีการเดียวจะประสบความสําเร็จกับเด็กบางคน แต่อาจจะล้มเหลว
กับเด็กคนอื่น และน่าเสียดายท่ีนักการศึกษาไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติที่เหมาะกับพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
เช่นเดียวกับ NAEYC (2009) ท่ีสรุปไว้ว่า การเรียนรู้และพัฒนาการจะเกิดขึ้นเม่ือได้รับพัฒนาการใหม่อยู่บน
ฐานที่ว่า เด็กเรียนรู้อะไรแล้ว และท่ีทําได้ และเม่ือประสบการณ์การเรียนรู้ มีเพียงพอในการรับทักษะใหม่ 
ความสามารถและความรู้ใหม่ การสอนที่มีประสิทธิผลไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่จะเป็นการสอนท่ีเหมาะสม
กับพัฒนาการอย่างต้ังใจ และจะดําเนินการสอนไปให้ถึงเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และยังได้นําเสนอยุทธศาสตร์
การสอน 10 ประการ เพ่ือประสิทธิผลของการสอน ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กไปได้ถึงจุดสูงสุด ด้วยการปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ดูแลเด็กตามประเด็นต่างๆ ท่ีมีความรู้และการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด รวมถึงมีการนิเทศติดตามผล จากการนิเทศภายในและภายนอกให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน เน่ือง
ด้วยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความรู้สึกท่ีมีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ได้ระบุว่า 
ภูมิใจในวิชาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ดังน้ัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ ให้เกิดแรงจูงใจภายใน มุ่งหวังพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่เด็ก ด้วยการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการน่าจะดําเนินการไปได้ด้วยดี จากความภูมิใจและความรักท่ีมีต่อวิชาชีพ 

2. ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ของสถาบันท่ีผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาปริญญาตรี เพ่ือจะได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของ
หลักสูตร ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และการสอนสําหรับนักศึกษาต่อไป เน่ืองด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้น้อยที่สุดท้ังด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติในประเด็นย่อย เกี่ยวกับหลักสูตร กล
ยุทธ์การสอน ความต่อเนื่องของพัฒนาการและการเรียนรู้ การนําผลประเมินไปใช้ในการประเมินคุณภาพของ
โปรแกรม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซ่ึงประเด็นย่อยเหล่าน้ีล้วนเป็นหัวใจสําคัญท่ีมีผลต่อการดูแลและ
การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย รวมถึงมีความสําคัญในการตัดสินใจ สําหรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการ 

 3. ควรส่งเสริมให้ทําการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอน จากความสนใจของผู้ดูแลเด็กแต่ละคน อาจหาที่ปรึกษาช่วยแนะนําการทําวิจัยให้เป็นระบบอย่างเข้าใจใน
สิ่งที่ต้องการศึกษา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาน้ันๆ 

 

สรุป 
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 การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ เป็นกรอบของแนวคิดในการทํางานกับเด็ก โดยแนวทางท่ี
นําเสนอ เพ่ือการปฏิบัติในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย ให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีท่ีสุด เด็กจะได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น เม่ือได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมที่เห็นคุณค่าและสนับสนุนความเหมาะสมของอายุ ความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ทําให้เห็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย ที่นอกเหนือจากความรู้ความ
เข้าใจในสาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ควรมีการขยายวงไปในรายวิชาต่างๆให้นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์
ในการทํางานกับเด็ก เกิดความเข้าใจเด็กแต่ละวัยมากขึ้น  และควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการ
ทํางานกับเด็กที่ครอบคลุมท้ัง วัยทารก วัยเตาะแตะ และวัยอนุบาล จะได้เห็นการเช่ือมต่อระหว่างวัย และเม่ือ
จบการศึกษาจะได้ทํางานได้ในวงกว้างขึ้น สําหรับผู้ท่ีทํางานเป็นครู / ผู้ดูแลเด็ก ก็คงต้องมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเข้าใจ มีความเหมาะสมกับพัฒนาการได้ทั้ง 5 ด้าน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามช่วยเหลือ จนเกิดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน และต่อยอดไปเรื่อยๆ น่าจะ
เป็นคําตอบสําหรับผู้มีวิชาชีพครู 
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