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Abstract 

The purpose of this research was to study the self-assessment on early childhood 

teachers’ characteristics of caregivers in the childcare centres under the jurisdiction of 

the Local Administrative Organisation in Thailand. The samples were 284 caregivers 

attending the training program provided by the Department of Local Administration during 

the annual budget 2011, from 4 regions of Thailand – the Centre, the South, the North and the 

Northeast The instrument used was a self-assessment form concerning early childhood 

teachers’ characteristics comprised 3 parts : Part 1 the demographic information of the 

samples ; Part 2 the five - point likert scale self – assessment on 5 characteristics:  

1) Personality, 2) Teaching preparation, 3) Teaching Procedure, 4) Basic Knowledge for Good 

Teachers, and 5) Human Relation and Interaction; and Part 3 two open – ended questions 

on self development needed and ways to achieve expected goals on self development. 

The data were statistically analysed by using frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The results of the study were as follows: Part 1 99.65% of caregivers were 

female, 49.30%  ages between 31 – 40 years , and 53.17% had a Bachelor’s Degree in 

Early Childhood Education. Words that the samples used to express their attitudes 

towards pedagogical profession; 3 words ranked by the most frequently used were: 

“love”, “admire” and “proud”, respectively and the least used was “discouraged”.  

Part 2 The samples possessed all 5 characteristics in high level ( X = 4.07)  

The characteristic which came first was human relation and interaction, the next were 

personality, basic knowledge for good teachers, teaching procedure, and teaching 

preparation, respectively. Part 3 The first three issues for self development needed by the 

caregivers were: developing school curriculum, writing lesson plans and organising 

learning activities for children, respectively. The methods or ways to achieve the target 

expected for self development planned by the samples were: self-study 50.35%  

and attending the training program 21.13%  
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 ๒ 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย 

ของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมตัวอยางเปนผูดูแลเด็ก        

ที่เขารับการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณการจัดการศึกษาปฐมวัยผูดูแลเด็ก  

จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๒๘๔ คน จาก ๔ ภาค

ของประเทศไทยคือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย

ประกอบดวย ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ตอนที่ ๒  แบบประเมินตนเอง

ดวยมาตรประมาณคา ๕ ระดับ เก่ียวกับคุณลักษณะครูปฐมวัย ๕ ดาน คือ ๑) ดานบุคลิกภาพ   

๒) ดานการเตรียมตัวเพื่อการสอน ๓) ดานการสอน ๔) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และ 

๕) ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะ ๒ ขอ เก่ียวกับเรื่องท่ีครูตองการ

พัฒนาตนเองมากท่ีสุด และแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุลักษณะเปนคําถาม

ปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และ             

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 ตอนท่ี ๑ ผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ ๙๙.๖๕ ชวงอายุที่มีมากที่สุด

คือ ๓๑ – ๔๐ ป รอยละ ๔๙.๓๐ และมีวุฒิการศึกษามากท่ีสุดระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

ปฐมวัย รอยละ ๕๓.๑๗  

คําที่ใช เพื่อแสดงทัศนคติตออาชีพครู  พบวา คําที่ใชมาก คือ รัก ชอบ และภูมิใจ 

ตามลําดับ คําท่ีใชนอยที่สุด คือ ทอ 

 ตอนท่ี ๒ ผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง มีคุณลักษณะครูปฐมวัยทั้ง ๕ ดานในภาพรวม 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคุณลักษณะลําดับแรก คือ ดาน

มนุษยสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี 

ดานการสอนและดานการเตรียมตัวเพื่อการสอน ตามลําดับ 

 ตอนท่ี ๓ ประเด็นท่ีครูปฐมวัยตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด ๓ ลําดับแรกคือ การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา การเขียนบันทึกการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก 

ตามลําดับ วิธีการที่จะปฏิบัติในการพัฒนาตนเองคือ ศึกษาหาความรูดวยตนเองคิดเปนรอยละ 

๕๐.๓๕ และเขารับการอบรมรอยละ ๒๑.๑๓ 
 

คําสําคัญ:  การประเมินตนเอง คุณลักษณะครูปฐมวัย ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 



 ๓ 

บทนํา 

 

 พระเทพวิสุทธิเมธี (๒๕๔๖: ๗๐,๗๔) ไดกลาวถึงครู วาเปนผูนําใหเกิดการกระทําท่ีถูกตอง 

ทั้งในฝายวัตถุรางกาย และในฝายจิตใจ ครูในอุดมคติ คือ ผูนํา เปนผูนําในทางวัตถุ ผูนําในทาง

วิญญาณ ครูโดยใจความสั้นๆ เปนผูอบรมสั่งสอนใหเกิดมรรยาท เกิดนิสัย เกิดคุณสมบัติตางๆ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒๕๔๗: ๔) ไดกําหนดความหมายของครู คือ บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียน

การสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 

หนังสือวันครู ประจําป ๒๕๕๓ ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๓: ๑๐) ไดให

ความหมายของครู วา หมายถึง ผูอบรมสั่งสอน ผูถายทอดความรู ผูสรางสรรคภูมิปญญา และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไปสู ความเจริญรุงเรืองของสังคม และประเทศชาติ 

 ความหมายของครูจากแหลงตางๆ ครอบคลุมถึงครูท่ีสอนอยูในทุกระดับการศึกษาทําให

มองเห็นไดวา ครูมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคนในชาติ ดังที่ พระเทพวิสุทธิเมธี (๒๕๔๖: ๔๖) 

ไดมีมุมมองเก่ียวกับความสําคัญของครู โดยไดกลาวถึง ความมุงหมายของครู คือ สรางเด็กใหเปน

คนดี แลวเปนผูใหญที่เปนคนดี ครูผูสรางโลก คือ ครูสรางวิญญาณของเด็ก แลวเด็กโตขึ้นก็เปนคน 

คนทั้งหมดรวมกันก็คือโลก ครูจึงอยูในฐานะสรางโลกโดยผานทางเด็ก โลกจะดีหรือจะงดงาม         

นาอยู ก็เพราะโลกเต็มไปดวยคนดี ดังนั้นถาครูมีความรู ความสามารถ เสียสละและต้ังใจสอนสั่ง

ผูเรียนอยางเต็มความสามารถ จะชวยเสริมสรางใหเด็กไทยเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี เกง ฉลาด          

มีศักยภาพ มีความสุข และสามารถแขงขันกับทุกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (รุง แกวแดง, 

๒๕๔๔: ๑๓๔) 

 ความสําคัญของครูในการเปนปจจัยหลักที่จะชวยขับเคลื่อนคนในชาติใหเติบโตขึ้นเปน

พลเมืองดีได น้ัน ก็จะตองไดรับการตระเตรียมใหพรอมเพียงพอ ที่จะปฏิบัติตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยไดชื่อวาเปนครูที่มีคุณภาพ The Association for 

Childhood Education International (ACEI, 1998) ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ คุณภาพของ         

การเรียนรูของเด็กมีสวนสําคัญทั้งตออนาคต และตอชาติของตน ครูปฐมวัย จะตองมีความรูใน

เรื่องการเรียนรู และพัฒนาการของเด็ก มีทักษะ และการปฏิสัมพันธที่ดี ไมเพียงแตเด็ก แตรวมถึง

พอแม ผูปกครอง กลุมวิชาชีพตางๆ องคกรชุมชน และบุคคลอ่ืน มีการจัดการที่เหมาะสมกับความ

สนใจ และความตองการของเด็กในสังคมที่หลากหลาย ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพไมวาจะอยูใน

สถานศึกษารูปแบบใด ควรจะมีใบประกอบวิชาชีพครู และควรจะจบการศึกษาจากสถาบันท่ีไดรับ

การรับรอง โปรแกรมการสอนควรชวยใหครูปฐมวัยมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก เริ่มต้ังแตระยะ

กอนคลอด รวมถึงเด็กทารก เด็กเตาะแตะ ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยมี



 ๔ 

การตระเตรียมครูปฐมวัยใหมีความรูในเรื่อง (๑) การศึกษาท่ัวไป (General Education)                  

(๒) พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย (Foundations of Early Childhood Education) (๓) พัฒนาการเด็ก 

(Child Development) (๔) กระบวนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Process) และ 

(๕) การฝกประสบการณวิชาชีพ (Professional Laboratory Experience)  

 อุทุมพร จามรมาน และจีระพันธุ พูลพัฒน (๒๕๔๔) ไดมีขอเสนอแนะจากผลของการวิจัย 

เรื่อง ระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชน เพื่อการจัดทํา

หลักสูตรสําหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย วา ควรจะตองมีความรูเพื่อการจัดการดูแล และ

ความรูในการทํางานกับเด็กปฐมวัยในเรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการ โภชนาการ สุขภาพและ             

ความปลอดภัย เขาใจหลักสูตร/แนวการจัดประสบการณการเรียนรู ฯลฯ  

 ชมพูนุช รวมชาติ (๒๕๔๘) ไดทําการวิจัย เรื่องอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู                    

ในทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) และไดนําเสนอหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตควรมี

ทางเลือกที่หลากหลาย โดยมีสาระดังนี้ (๑) การศึกษา และอัตลักษณของครูไทย (๒) ธรรมชาติ

ของผู เรียนและการเรียนรู (๓) หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู (๔) นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๕) ความรูดานการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และ การสรุปสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันดานการศึกษาของ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๔๘,๒๕๕๒) พบวา ครูมีปญหาดานคุณภาพการสอนและ

มีขอกําจัดอยูมาก ปญหาเนื่องจาก การผลิต การใชและการพัฒนาครูท่ีขาดประสิทธิภาพทําใหมี

ขอเสนอสําหรับการแกไขปญหาดวยวิธีการ (๑) การปฏิรูปการผลิตครูและสถาบันผลิตครู               

(๒) การพัฒนาและสงเสริมครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และ (๓) การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

  National Association for the Education of Young Children (NAEYC, 2008) ได

กําหนดมาตรฐาน  สําหรับการรับรองโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ไว  ๑๐  มาตรฐาน คือ                    

(๑) ความสัมพันธ  (Relationships) (๒) หลักสูตร (Curriculum) (๓) การสอน (Teaching)               

(๔) การประเมินพัฒนาการเด็ก (Assessment of Child Progress) (๕) สุขภาพ (Health)                  

(๖)  ครู  (Teachers) (๗)  ครอบครัว (Families) (๘) ความสัมพันธ กับชุมชน (Community 

Relationships) (๙) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) (๑๐) ผูนําและ           

การจัดการ (Leadership and Management)  

 

 



 ๕ 

 ในสวนของมาตรฐานครู ไดมีขอกําหนดเก่ียวกับการจางและสนับสนุนผูสอนใหมีวุฒิ

การศึกษามีความรู และประสบการณทางวิชาชีพที่จําเปนสําหรับการสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาการของเด็ก รวมถึงการสนับสนุนความแตกตางในความตองการ และความสนใจของแตละ

ครอบครัว 

 Council of Australian Governments (2009) ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหงชาติ

สําหรับการศึกษาปฐมวัย ไว ๗ ประการ คือ (๑) โปรแกรมและการปฏิบัติทางการศึกษา 

(Educational program and practice) (๒) สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก (Children’s 

health and safety) (๓) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) (๔) การจัดสรร

คณะทํางาน (Staffing arrangements) (๕) ความสัมพันธกับเด็ก (Relationships with children) 

(๖) การทํางานรวมกันกับครอบครัวและชุมชน (Collaborative partnerships with families and 

communities) และ (๗) ผูนําและการจัดการบริการ (Leadership and service management) 

คุณภาพดานการจัดสรรคณะทํางาน ไดกําหนดคุณสมบัติวามีทักษะและความรูที่จะชวยสงเสริม

การเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก สรางความมั่นใจในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และความ

เปนอยูท่ีดีของเด็กเปนบุคคลที่ควรแกการเคารพนับถือ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ชมพูนุช รวมชาติ (๒๕๔๘) ไดนําเสนอผลของการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคในอนาคตมีองคประกอบ ๔ ดาน คือ (๑) ความรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาที่สอนอยางนอย 

๒ วิชา และมีความรูในวิชาชีพครู (๒) ทักษะเฉพาะในแตละสาขาวิชา (๓) คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณและบุคลิกภาพของความเปนครู และ (๔) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนใน

ทองถ่ิน  

 ม.ล.ปน มาลากุล (อางถึงใน จีระพันธุ พูลพัฒน, ๒๕๕๓) ไดประพันธบทรอยกรองเก่ียว 

กับวิสัยทัศนของครูไววา 

   ขาสองตองยืนหยัด อยูในวัฒนธรรมไทย 

  ตาสองมองออกไป  ยังโลกใหญมโหฬาร 

  หูสองกองสดับ   สวนดีรับปรับกิจการ 

  มือสองตองทํางาน  รวมถึงดานการวิจัย 

 น้ําผึ้ง ทวีพรปฐมกุล (๒๕๕๑) ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูอนุบาลตาม

การรับรูของผูบริหารและผูปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยสอบถามผูบริหาร ๓๐๐ คน และ

ผูปกครอง ๖๐๐ คน ใน ๔ ดาน พบวา (๑) ดานการสอน ครูควรมีความรูความเขาใจเรื่องการอบรม

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ควรจัดทําสื่อ และ

อุปกรณไดเอง ควรมีการเก็บรวบรวมผลงานเด็กเพื่อดูความกาวหนาของพัฒนาการและควรมี         

การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคลตามกําหนดของโรงเรียน (๒) ดานบุคลิกภาพ 



 ๖ 

พบวา ครูควรตรงตอเวลา แตงกายตามระเบียบของโรงเรียน ครูควรมีอารมณขัน สนุกสนาน           

ย้ิมแยมแจมใสและพูดจาสุภาพ ใชภาษาไทยถูกตอง (๓) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวาครูควรยึดมั่น

ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ครูควรมีความเมตตากรุณากับเด็กทุกคน                   

(๔) ดานมนุษยสัมพันธ พบวา ครูควรใหความรักและความอบอุนกับเด็กรวมกันปรึกษาและ            

หาแนวทางแกปญหาตางๆ ของเด็กในโรงเรียนกับเพื่อนครู รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

อยางใกลชิด และสามารถปรับตัวใหเขากับบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน และไดมีขอเสนอแนะให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ นําผลจากการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการคัดเลือกครูอนุบาลเขามาทํางาน  

และจัดใหมีการพัฒนาครูอนุบาลใหมีคุณลักษณะที่ดีในทุกๆ ดาน 

 Colker (2008) ไดศึกษา คุณลักษณะสิบสองประการของครูที่มีประสิทธิผล ผลจาก          

การวิเคราะหเชิงคุณภาพจากการสํารวจการรับรูของผูปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยเก่ียวกับ

คุณลักษณะของครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผล จํานวน ๔๓ คน พบวา (๑) ความรูสึกตอสิ่งท่ีทํา 

(Passion) (๒) ความพากเพียร (Perseverance) (๓) ความเต็มใจที่จะเสี่ยง (Willingness to take 

risks) (๔) การปฏิบัติดวยการประนีประนอมเพื่อนําไปสูเปาหมาย (Pragmatism) (๕) ความอดทน 

(Patience) (๖) ความยืดหยุน (Flexibility) (๗)  การยอมรับ  ตอความหลากหลาย (Respect)                      

(๘) ความคิดสรางสรรค (Creativity) (๙) การตระหนักรูในตนและสิ่งที่จะปฏิบัติ (Authenticity)  

(๑๐) การใฝรูใฝเรียน (Love of learning) (๑๑) การมีพลังสูง (High energy) และ (๑๒) การมี

อารมณขัน (Sense of humor) 

 ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบุคลากรทาง

การศึกษาปฐมวัยอีกกลุมหนึ่ งที่ ทําหนาที่ ในการดูแล และใหการศึกษาแก เ ด็กปฐมวัย 

กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๓: ๑๖- ๑๗) มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการรับผูดูแลเด็ก 

เขาทํางานท่ีนาสนใจสวนหนึ่ง คือ มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก 

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบไว ๑๗ รายการ 

คือ (๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (๒) การจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคุณลักษณะตามวัย (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (๔) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน (๕) ปฏิบัติงานความ

รวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๖) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตาม

หลักสูตรกําหนด (๗) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๘) จัดทําแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรู (๙) จัดทําวิจัยในชั้นเรียน (๑๐) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน            

การสอน (๑๑) จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล (๑๒) ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กกับผูปกครอง ชุมชน (๑๓) พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี             



 ๗ 

เพื่อพัฒนาผูเรียน (๑๔) จัดใหมีการประเมินพัฒนาการผูเรียน (๑๕) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 

(๑๖) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ (๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 รายละเอียดตางๆที่กําหนดเปนคุณสมบัติที่สอดคลองกับเกณฑสําหรับครูปฐมวัย และ

งานของครูปฐมวัยท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีการสอนระดับอนุบาลศึกษา ตัวบงชี้หนึ่งของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔: ๕๑) เก่ียวกับประสิทธิภาพ

ของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก เพียงพอและมีคุณภาพไดกําหนดเกณฑการ

พิจารณาในเรื่องนี้ คือ 

             “...มีการคัดเลือกและพัฒนาครู หรือ ผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความสามารถตรงกับงานท่ี 

 รับผิดชอบ หมายถึง มีการบริหารจัดการใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕  

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือ อนุบาลศึกษา หรือกําลังศึกษา 

 ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่ไดรับการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป                  

 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไดรับการอบรมใหสามารถเลี้ยงดู และ 

 พัฒนาเด็กปฐมวัยได...” 

 สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔) ไดวิจัยเรื่องสภาพ

และปญหาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก กลุมตัวอยางผูดูแลเด็กจํานวน ๒๖,๒๐๙ คน พบวา

ผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยรอยละ ๓๐.๒๔ ปริญญาตรี

สาขาอ่ืนและสูงกวาปริญญาตรีรอยละ ๑๙.๗๑ ทําใหมองเห็นแนวโนมของคุณภาพการดูแลและให

การศึกษาแกเด็กปฐมวัยนาจะดีขึ้นจากการไดบุคลากรท่ีจบตรงสาขาวิชามาทํางานมากขึ้น 

โดยเฉพาะในศูนยพัฒนาเด็ก 

 ขอกําหนดตางๆเก่ียวกับการทํางานของผูดูแลเด็ก และผลจากการวิจัยเก่ียวกับคุณวุฒิ

และคุณสมบัติของผูดูแลเด็ก ที่ตรงกับขอกําหนดของการปฏิบัติงานครูปฐมวัย ทําใหผูวิจัยสนใจท่ี

จะศึกษา เก่ียวกับคุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในประเทศไทย โดยใหผูดูแลเด็กประเมินตนเอง เพราะการประเมินตนเองจะชวยใหผู

ประเมินมองเห็นไดชัดเจนในสวนที่เปนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการวาง

แผนการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพตอไป 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 เพื่อศึกษาการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย ของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน ๕ ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน 

ดานการสอน ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

    ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑. ประชากร คือ ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี

เขารับการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณการจัดการศึกษาปฐมวัยผูดูแลเด็ก 

จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๐๗๘ คน 

 ๒. กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Krejcie & Morgan  (๑๙๗๐, อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 

๒๕๔๖) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ ๙๕ และใหความคลาดเคลื่อน.๐๕ ไดจํานวนกลุมตัวอยาง

เทากับ ๒๘๔ คน รายละเอียดกลุมตัวอยางนําเสนอในตารางท่ี ๑ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑   จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามภาค 
  

ภาค ประชากร กลุมตัวอยาง รอยละ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔๔๑ 

๑๗๓ 

๒๑๓ 

๒๕๑ 

๑๑๖ 

๔๖ 

๕ 

๖๖ 

๔๐.๙๑ 

๑๖.๐๕ 

๑๙.๗๖ 

๒๓.๒๘ 

รวม ๑๐๗๘ ๒๘๔ ๑๐๐ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเอง ๑ ชุด ผูวิจัยสรางเองโดยมีขั้นตอน           

ในการสรางเครื่องมือดังนี้  

๑ . ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยเ ก่ียวกับ มาตรฐานสําหรับโปรแกรม                 

ในการตระเตรียม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย ขอกําหนด/เกณฑสําหรับการตระเตรียม

ครูปฐมวัย มาตรฐานดานครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกณฑสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย นําขอมูลมากําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือ 

 



 ๙ 

๒. สรางแบบประเมินตนเองตามกรอบที่กําหนด 

๓. นําแบบประเมินตนเองใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา และ

ปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

ลักษณะของแบบประเมินประกอบดวย ๓ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก สถานท่ีทํางาน เพศ อายุ การศึกษา 

ประสบการณในการทํางานกับเด็กปฐมวัย และทัศนคติที่มีตอวิชาชีพครู ลักษณะเปน คําถาม

ปลายเปด 

 ตอนท่ี ๒  คุณลักษณะของครูปฐมวัย ๕ ดาน คือ ๑) ดานบุคลิกภาพ ๒) ดานการเตรียมตัว

เพื่อสอน ๓) ดานการสอน ๔) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และ ๕) ดานมนุษยสัมพันธ/

การปฏิสัมพันธ แตละดานมี ๕ ขอยอย  รวมทั้งหมด ๒๕ ขอ  ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 

๕ ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอยและนอยท่ีสุด   

 ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะ ๒ ขอ เก่ียวกับ เรื่องที่ครูตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด และ 

แนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

 ๑. ผูวิจัยนําแบบประเมินตนเองไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

ในขณะที่มีการอบรมในโครงการฝกอบรมสําหรับผูดูแลเด็กทั่วประเทศที่ จัดโดยกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินในปงบประมาณ ๒๕๕๔  

 ๒. นําแบบประเมินตนเองมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ไดแบบประเมินตนเองที่

สมบูรณจํานวน ๒๘๔ ชุด นําไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตอไป 

 ๓. การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ ๒ มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

     ๓.๑ กําหนดคะแนนระดับการปฏิบัติในมาตรประมาณคา 

  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด = ๕  คะแนน 

  ระดับการปฏิบัติมาก  = ๔ คะแนน 

  ระดับการปฏิบัติปานกลาง = ๓ คะแนน 

  ระดับการปฏิบัตินอย  = ๒ คะแนน 

  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด = ๑ คะแนน 

     ๓.๒ กําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ 

  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 

คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 



 ๑๐ 

คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 

คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 

 ๔. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คามัชฉิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหาในสวนของคําถามปลายเปด ตอนที่ ๓ 

 ๕. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ตอนท่ี ๒ 

คุณลักษณะครูปฐมวัย และตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด โดยการบรรยายประกอบ

ตาราง 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย นําเสนอเปน ๓ ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวาผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน ๒๘๔ คน 

ทํางานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภาคกลาง รอยละ ๔๐.๙๑ ภาคใต รอยละ๑๖.๐๕  ภาคเหนือ           

รอยละ ๑๙.๗๖  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๒๓.๒๘ เปนเพศหญิง รอยละ ๙๙.๖๕  

ชวงอายุที่มีมากท่ีสุดคือ ๓๑ – ๔๐ ป รอยละ ๔๙.๓๐ นอยที่สุด ๕๑ – ๖๐ ป รอยละ ๒.๑๑ ระดับ

การศึกษามากท่ีสุดคือปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยรอยละ ๕๓.๑๗ นอยที่สุด คือ 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  รอยละ๗.๓๙ ประสบการณในการทํางานกับเด็ก

ปฐมวัย จํานวนปที่มากท่ีสุด คือ ๒๖ ปขึ้นไป รอยละ๑.๔๑ จํานวนปที่นอยที่สุดเทากัน ๒ ชวง คือ 

๖ – ๑๐ ป และตํ่ากวา ๕ ป รอยละ ๓๒.๓๙  

 สําหรับทัศนคติตอวิชาชีพครู โดยรวม พบวา คําที่ใชมากเปนลําดับแรก คือ รัก ชอบ และ

ภูมิใจ ตามลําดับ คําท่ีใชลําดับสุดทาย คือ ทอ ภาคเหนือ จะใชคําวา รัก และชอบมากกวาภาคอ่ืน  

ภาคใตจะใชคําวา ภูมิใจมากกวาภาคอ่ืน และภาคกลางจะใชคําวา ทอ มากกวาภาคอ่ืน  

 ตอนท่ี ๒ คุณลักษณะครูปฐมวัย ตามการประเมินตนเองของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

และแตละดานจําแนกตามภาคที่สังกัด นําเสนอในตารางท่ี ๒-๗ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

ตารางท่ี ๒ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะครูปฐมวัย ที่เปนกลุมตัวอยาง 

   จําแนกตามคุณลักษณะ ๕ ดาน 
 

คุณลักษณะ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดานบุคลิกภาพ 

ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน 

ดานการสอน 

ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี 

ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ  

๔.๓๐ 

๓.๗๒ 

๓.๙๐ 

๔.๐๑ 

๔.๔๓ 

๐.๔๔ 

๐.๕๓ 

๐.๕๓ 

๐.๕๓ 

๐.๔๓ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม  ๔.๐๗ ๐.๓๙ มาก 
 

 จากตารางที่ ๒ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกดานอยูใน

ระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย  ๔.๐๗)  ลําดับแรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ 

(คาเฉลี่ย ๔.๔๓) รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ (คาเฉลี่ย ๔.๓๐) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปน

ครูที่ดี (คาเฉลี่ย ๔.๐๑) และดานการสอน(คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัว

เพื่อสอน (คาเฉลี่ย  ๓.๗๒) 

 

ตารางท่ี ๓  คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัย ดานบุคลิกภาพ  

       จําแนกตามภาคที่สังกัด 
 

ภาค คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔.๑๗ 

๔.๔๒ 

๔.๔๑ 

๔.๓๕ 

๐.๔๖ 

๐.๓๖ 

๐.๓๘ 

๐.๔๖ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๔.๓๐ ๐.๔๔ มาก 
  

 จากตารางที่ ๓ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาค         

ดานบุคลิกภาพอยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๔.๓๐)  ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต 

(คาเฉลี่ย ๔.๔๒) รองลงมา คือ ผู ดูแลเด็กในภาคเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๔๑) และผูดูแลเด็ก                   

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๓๕) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็กในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๔.๑๗) 



 ๑๒ 

ตารางท่ี ๔    คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานการเตรียมตัวเพื่อสอน  

       จําแนกตามภาคที่สังกัด 
 

ภาค คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.๖๓ 

๓.๗๙ 

๓.๙๒ 

๓.๖๖ 

๐.๕๔ 

๐.๔๗ 

๐.๕๒ 

๐.๕๑ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๓.๗๒ ๐.๕๓ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔  พบวา  ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัยในแตละภาคในภาพรวม

ทุกภาคในดานการเตรียมตัวเพื่อสอนอยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๓.๗๒) ลําดับแรก คือ 

ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ (คาเฉลี่ย ๓.๙๒) รองลงมา คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต (คาเฉลี่ย  ๓.๗๙) และ

ผู ดูแลเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย  ๓.๖๖) ลําดับสุดทาย คือ ผู ดูแลเด็ก                    

ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๖๓) 

 

ตารางท่ี ๕    คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานการสอน  

       จําแนกตามภาคที่สังกัด 
 

ภาค คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.๘๑ 

๓.๙๔ 

๔.๐๓ 

๓.๙๐ 

๐.๕๕ 

๐.๔๙ 

๐.๔๘ 

๐.๕๒ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๕๓ มาก 
 

 จากตารางที่ ๕ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาคใน

ดานการสอน อยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ 

(คาเฉลี่ย  ๔ .๐๓ ) รองลงมา คือ ผู ดูแลเด็กในภาคใต  (คาเฉลี่ย  ๓ .๙๔ ) และผู ดูแลเด็ก                  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็กในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๘๑) 

 



 ๑๓ 

ตารางท่ี ๖  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานความรูพื้นฐาน 

      การเปนครูที่ดี จําแนกตามภาคท่ีสังกัด 
 

ภาค คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.๙๒ 

๓.๙๔ 

๔.๒๐ 

๔.๐๖ 

๐.๕๔ 

๐.๕๐ 

๐.๔๘ 

๐.๕๓ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๔.๐๑ ๐.๕๓ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๖ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาคใน

ดานความรูพื้นฐานการเปนครูท่ีดีอยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๔.๐๑)  ลําดับแรก คือ 

ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๒๐) รองลงมาคือ ผูดูแลเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(คาเฉลี่ย ๔.๐๖) และผูดูแลเด็กในภาคใต (คาเฉลี่ย ๓.๙๔) ลําดับสุดทาย คือ ผู ดูแลเด็ก                

ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๙๒ ) 

 

ตารางท่ี ๗  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานมนุษยสัมพันธ/ 

      ปฏิสัมพันธ จําแนกตามภาคที่สังกัด 
 

ภาค คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการปฏิบัติ 

กลาง 

ใต 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔.๓๑ 

๔.๔๒ 

๔.๕๕ 

๔.๕๔ 

๐.๔๗ 

๐.๓๙ 

๐.๓๕ 

๐.๔๐ 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๓ ๐.๔๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๗ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาค  

ในดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ อยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓) คาเฉลี่ย 

อยูในระดับการปฏิบัติมากที่สุดมี ๒ รายการ คือ ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กภาคเหนือ (คาเฉลี่ย 

๔.๕๕) รองลงมาคือ ผูดูแลเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๕๔) คาเฉลี่ยอยูในระดับ



 ๑๔ 

การปฏิบัติมากมี ๒ รายการ คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต (คาเฉลี่ย ๔.๔๒) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็ก

ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๔.๓๑) 

 สรุปผลของการวิเคราะหขอมูล ตอนที่ ๒ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ในแต

ละดานของผูดูแลเด็กจําแนกตามภาค พบวา ผูดูแลเด็กทุกภาคมีคุณลักษณะของครูปฐมวัย ใน

ระดับมาก ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง ตามลําดับ 

  

ตอนท่ี ๓  ขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องที่ครูตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด และแนวทางในการพัฒนา 

   ตนเองในเรื่องน้ัน 

   นําเสนอในตารางที่ ๘ – ๙ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘  จํานวนและรอยละของเรื่องที่ผูดูแลเด็กตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
 

เร่ืองท่ีตองการพัฒนา ความถ่ี รอยละ 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การเขียนบันทึกการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก 

การจัดทําสื่อ 

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู 

๑๑๐ 

๙๑ 

๕๔ 

๔๗ 

๑๑ 

๓๘.๗๓ 

๓๒.๐๔ 

๑๙.๐๑ 

๑๖.๕๕ 

๓.๘๗ 
 

จากตารางที่ ๘ แสดงวา กลุมตัวอยางตองการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษามากที่สุด รอยละ ๓๘.๗๓ รองลงมา คือ การเขียนบันทึกการสอน รอยละ ๓๒.๐๔  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กรอยละ ๑๙.๐๑ การจัดทําสื่อ รอยละ ๑๖.๕๕ และ                

การประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู รอยละ ๓.๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

ตารางท่ี ๙ จํานวนและรอยละของผูดูแลเด็ก จําแนกตามแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุ 

  

แนวในการพัฒนา ความถ่ี รอยละ 

พัฒนาดวยตนเอง 

ตองการใหจัดการอบรม 

พัฒนาดวยตนเอง และจัดการอบรมให 

อ่ืนๆ 

ไมระบุ 

๑๔๓ 

   ๖๐ 

   ๓๙ 

     ๗ 

  ๓๕ 

๕๐.๓๕ 

๒๑.๑๓ 

๑๓.๗๓ 

๒.๔๖ 

๑๒.๓๒ 
 

 จากตารางที่ ๙ แสดงวา ผูดูแลเด็กมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุดวยตนเอง

มากที่สุด รอยละ ๕๐.๓๕ รองลงมา ตองการใหจัดการอบรม รอยละ ๒๑.๑๓  พัฒนาตนเองและ

จัดอบรมให รอยละ ๑๓.๗๓ อ่ืนๆ รอยละ ๒.๔๖ และไมระบุแนวทาง รอยละ ๑๒.๓๒ 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปพบวา ผูดูแลเด็กเปนเพศหญิงรอยละ ๙๙.๖๕ มีผูชายเขา

มาทําหนาท่ีผูดูแลเด็กรอยละ ๐.๓๕ ทําใหเด็กปฐมวัยทั้งเพศชายและเพศหญิงไดแบบอยาง          

การประพฤติตนของเพศหญิงเปนสวนใหญ การที่เพศหญิงสนใจในการทําหนาที่ผูดูแลเด็ก           

ดูแลเด็กวัย ๒-๖ ป เชนน้ี คงเปนดวยความเปนเพศของผูทําหนาที่แมซึ่งในสังคมไทย แมคือผูดูแล

ทุกสิ่งทุกอยางที่ดําเนินการภายในครอบครัวและการดูแลบุตรทุกคน สวนพอทํางานนอกบานหา

เงินมา เจือจุนครอบครัว ความคุนเคยในวิถีชีวิตประจําวันเพศหญิงจึงสามารถทําหนาท่ีในการดูแล

เด็กไดดีกวาเมื่อตองไปปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็ก แตนาเสียดาย เพราะเด็กท้ังเพศหญิงและ         

เพศชาย ควรจะไดเห็นแบบอยางทั้งสองเพศ และเด็กชายนาจะมีโอกาสไดหลอหลอมแบบอยาง

ของเพศชาย ที่เหมาะสมตามเพศจากผูดูแลเด็กเพศชาย ที่มีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ ดี 

ไดตรงตามเพศ 

 การศึกษาของผูดูแลเด็กสวนใหญ ผลการวิจัยพบวาจบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย

นับวาเปนแนวโนมที่ดีที่จะไดบุคลากรที่จบตรงสาขาวิชามาดูแล และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยท่ี เปนไปตามมาตรฐานสากล ผูดูแลเด็กจะไดเกิดขวัญ กําลังใจมีความ

มั่นคงในการทํางาน เพราะคุณสมบัติทางดานการศึกษา เปนขอกําหนดที่ชัดเจนในการคัดเลือก

ผูดูแลเด็กเขาทํางาน รวมทั้งสอดคลองกับตัวบงชี้หน่ึงของการประเมินภายนอก เก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของสถานศึกษาท่ีจะตองบริหารจัดการใหมีครูหรือผูดูแลเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕ 

จบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-



 ๑๖ 

๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) จะมีการประเมินโดยใชมาตรฐานเดียวกันสําหรับ

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ทั้ ง ห ม ด  ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก  

ในสวนนี้จะทําใหผูปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัยประเภทใดก็ตาม มีศักด์ิและ

สิทธิ์แหงความเปนครูปฐมวัย ที่ควรแกการไดรับการดูแลในเรื่องความกาวหนา และสวัสดิการ

ตางๆ อยางเทาเทียมกัน 

ผูดูแลเด็กสวนใหญแสดงทัศนคติตออาชีพครูพบวาคําที่ใชมาก คือ รัก ชอบ และภูมิใจ

พิจารณาแลวนาจะมีความสอดคลองกับการที่ผูดูแลเด็กสวนใหญรอยละ ๕๓.๑๗ จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมการศึกษาตลอดหลักสูตรท้ังในสวนของวิชาการ

และปฏิบัติการคงจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยหลอหลอมใหผูดูแลเด็กมีจิตวิญญาณของความเปนครูและ

มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู จึงไดแสดงออกดวยคําสามคําดังกลาวและนาจะแสดงใหเห็นไดวา 

ผูดูแลเด็กมีความต้ังใจที่จะประกอบวิชาชีพครู ชอบที่จะทํางานครู และภูมิใจที่จะแสดงตนวาเปน

ครู มีสวนนอยท่ีใชคําวา ทอ เปนคําท่ีจะเกิดขึ้นได หากมีปญหาในการทํางานกับบุคลากรระดับ

ตางๆ ซึ่งถาพบวาใครใชคําน้ี ผูที่เก่ียวของตองใหการดูแล เอาใจใส หาสาเหตุและชวยแกไข

สถานการณใหเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาชีพตอไป 

คุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับการปฏิบัติมากลําดับ

แรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ ลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน สําหรับ 

ดานมนุษยสัมพันธ/ การปฏิสัมพันธ ครอบคลุมประเด็นของการทักทายเด็ก ผูปกครอง และบุคลากร

ทุกครั้งที่พบ การดูแลพฤติกรรมเด็ก การดูแลเด็กในการทํากิจกรรมประจําวันและชวยเหลือ             

เมื่อตองการจัดกิจกรรมรวมกันกับบานและชุมชน รวมถึงจัดโอกาสใหผูปกครองไดเขามาพูดคุย

เก่ียวกับการเรียนของบุตรหลาน คําตอบของผูดูแลเด็กสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด และ

มาก ซึ่งตรงกับความเปนจริงของการปฏิบัติงานครู โดยเฉพาะรายละเอียดของการปฏิบัติที่

จําเปนตองปฏิบัติอยางย่ิงสําหรับการทํางานในระดับการศึกษาปฐมวัย และสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอตกลง 

กฎ ระเบียบของแตละสถานศึกษาท่ีกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมมือกับผูอ่ืนใน

สถานศึกษา ในชุมชนอยางสรางสรรคตองรัก เมตตา เอาใจใสชวยเหลือใหกําลังใจแกศิษยและ

ผูรับบริการ พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว ขอกําหนด

เหลาน้ีตรงกับลักษณะนิสัยคนไทยตามกรอบของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่คนไทยสวนใหญจะ

เปนผูมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจ ชวยเหลือเก้ือกูลกันมาต้ังแตโบราณกาล จะพบไดจากการ

รวมมือกันในการลงแขกเก่ียวขาว ของชุมชนตางๆ ที่มีการทํานาตามวิถีด้ังเดิม 



 ๑๗ 

 ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน ผลการวิจัยพบวาอยูในลําดับสุดทาย มีประเด็นประเมิน 

ในเรื่องของศึกษาหลักสูตรกอนการวางแผนการสอน ทําแผนการสอนประจําวันทุกครั้งที่สอน         

การจัดเตรียมสื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนด ทดลองใชสื่อ ติดตอแหลงเรียนรูกอนสอน          

จัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสิ่งท่ีเด็กจะไดเรียนรู ผูดูแลเด็กประเมินตนเองในระดับปฏิบัติ

มาก และปานกลาง เปนสวนใหญ ในดานนี้การประเมินจะตรงตามสภาพจริงที่เปนอยูในปจจุบัน 

ผูดูแลเด็กใชแผนการจัดประสบการณการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนคูมือในการ

สอน สวนใหญจึงไมไดมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับใชในสถานศึกษา ทําใหไมไดศึกษาหลักสูตร

กอนการวางแผนการสอน และทําใหเขาใจวาไมตองทําแผนการสอนประจําวัน สามารถใชแผนที่สง

มาจากกรมเปนแนวทางในการสอนประจําวันไดเลย แผนแจกใหใชสําหรับผูดูแลเด็กทั้งประเทศ     

ถาไมมีการนําไปปรับการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กก็จะไมสอดคลองกับบริบทในแตละ

ทองถ่ิน สําหรับการจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสิ่งที่เด็กจะไดเรียนรู ผูดูแลเด็กที่มีศูนย

พัฒนาเด็กท่ีมีอาณาบริเวณที่เปนสัดสวนจะสามารถทําได แตศูนยบางแหงตองอาศัยหองเรียนของ

โรงเรียน หรือสถานที่ของหนวยงานตางๆ จะมีความลําบากในการดําเนินการทําใหการประเมิน

ตนเองในขอยอยนี้อยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง 

 การสอบถามผูดูแลเด็กเก่ียวกับเรื่องที่ครูตองการพัฒนาตนเอง พบวา มากท่ีสุดตองการ

พัฒนาตนเองในเรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการเขียนบันทึกการสอน ขอมูลตรงกับ

คุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็กท่ีประเมินตนเองอยูในลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัว

เพื่อสอนในหัวขอเรื่องศึกษาหลักสูตร และการเขียนแผนการสอนประจําวัน และแนวทางท่ีนําเสนอ

เพื่อการพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาดวยตนเองมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตองการใหจัดการอบรม 

หนวยงานท่ีเก่ียวของคงตองพิจารณาผลจากการวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในการเตรียมตัวเพื่อสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

1. เมื่อเกณฑการประเมินกําหนดใหผูดูแลเด็กจบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือ

จบปริญญาตรีอ่ืน และไดรับการอบรมใหสามารถเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยได หนวยงานที่

เก่ียวของคงตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยใหมีโอกาสไดศึกษาตอทั้งในสวนของ

การไดรับทุนจากตนสังกัด และการใชทุนสวนตัว เพื่อใหทุกคนที่มุงหวังจะทํางานเปนครูปฐมวัย  

ไดมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติอยู สําหรับปริญญาตรีสาขาอ่ืน คงตองจัดใหม ี             

การอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถใหทํางานกับเด็กปฐมวัยที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

และสงเสริมใหศึกษาตอทางการศึกษาปฐมวัย ถาตองการอยูในสายงานทางดานการศึกษาปฐมวัย



 ๑๘ 

ตอไป ผูดูแลเด็กทุกคนควรไดรับการอบรมไมตํ่ากวาปละ ๒๐ ชั่วโมง เปนประจําทุกป (สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๔ : ๕๑) 

2. มีการจัดการอบรมปฏิบัติการ ในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ            

การเขียนแผนการจัดประสบการณ ใหเปนการเรงดวนเพื่อผูดูแลเด็กจะไดมีสมรรถนะทางดาน       

การสอน ดวยการมีหลักสูตรเปนแมบทนําไปสูการเขียนแผนสําหรับจัดประสบการณใหแกเด็กได

อยางเหมาะสมและมีทิศทางตอไป 

3. การนิเทศการสอน มีความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ควรมี          

การนิเทศการสอน สําหรับผูดูแลเด็กที่ไมไดจบตรงสาขาวิชา ผูดูแลเด็กที่เขามาปฏิบัติงานใหม          

จะไดปฏิบัติงานไดตรงเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย พรอมทั้งจัดเวลาในการนิเทศ           

การสอนแกผูดูแลเด็กใหครบถวนทุกคน 

4. หลักสูตรเพื่อการตระเตรียมครูในโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ควรมีการกําหนด

รายวิชาตางๆ ใหครอบคลุมท่ีจะทํางานได กับเด็กต้ังแตแรกเกิด ถึง ๘ ป มีความสมดุล                         

ในการกําหนดเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่จะมีการเรียนรูสาระ และการนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อให

ผูเรียนจบมาแลวสามารถปฏิบัติงานครูในสถานศึกษาปฐมวัยไดทันที สําหรับสถานศึกษาปฐมวัยที่

ใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ผูสอนสามารถไปเพิ่มเติมความรู ใหทํางานไดอยางเหมาะสม

ในภายหลังไดโดยตอยอดจากรายวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี ท่ีควรมีรายวิชา นวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย 

5. คุณลักษณะครูปฐมวัยจากผลการวิจัย นาจะไดนํามาใชประโยชนในการพัฒนา

หลักสูตรการผลิตครู และการกําหนดเกณฑคัดเลือกครูทํางานในสถานศึกษาปฐมวัย 

 

ครูปฐมวัย เปนผูที่รับชวงตอจากบิดามารดาที่เปนครูคนแรกของเด็ก จึงมีความสําคัญที่

จะตองทํางานรวมกันกับทางบานและชุมชน เพื่อดูแลใหเด็กไดเจริญเติบโตตามวัย คํานึงถึง        

ความแตกตางระหวางบุคคล มีการเชื่อมโยงความรูของศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยมาสงเสริม

พัฒนาการเด็กทุกดาน และเต็มตามศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะตางๆเพื่อการดํารงชีวิต 

รวมถึงพื้นฐานทักษะทางวิชาการตางๆ นาจะไดนํามาบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก

เด็กไดอยางมีสมดุล และคํานึงถึงขอกําหนดตางๆ ตามกฎหมาย มาตรฐานการศึกษา ขอบังคับ 

และระเบียบที่เก่ียวของเพื่อวางพื้นฐานเชื่อมตอสงเด็กไปในระดับประถมศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
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